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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki o turum yapan Genel Ku
rulda, : 

Devlet Memurları kanunu tasarısının görü
şülmesi bitirildi ve tasarının kanunlaşması ka
bul olundu. 

13 Tcıııımu 1965 Salı yünü saat 11 de top-

2. — GELEN 

1. — İs tanbul Kadıköy nüfusuna kayıtlı Ah-
metoğlu 1927 yılında Malatya 'da İsmetten- doğ
ma Coşkun Coşkuner' in eczasının affına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni. (Millet Meclisi 1/072) (Cumhuriyet Se
natosu .1/600) (Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna) 

Teklif 
2. —- 440 sayılı Kanuna tabi kuru luş la rdan 

sağlık teşki lât ı olanlarda çalışan, tabip, diş tabi
bi ve eczacıların 224 ve 472 sayılı kanun la rdan 
istifade ett iri lmesine dair. (Millet Meclisi 2/86(1, 
Cumhuriyet Senatosu 2/182) (Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar ve İskan ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
3. -— Askerî Memnu M m t a k a l a r Kanununun 

birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun tasarısının. Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhur iye t Senatosu Millî 
Savunma Komisyonu" raporu (Millet Meclisi 
1/473, Cumhuriyet Senatosu 1/57.1.) (S. Sayısı : 
674) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1965] 

4. — Mchınetoğlu 1308 doğumlu Mura t esi 
Arife Kozak'a vatani hizmet ter t ibinden maaş 
bağlanması hakk ındak i kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

lanılmak üzere Birleşime, saat 19.45 te, son 
verildi. 

Başkan. Kâtip 
Başkan vekili Adana 

Fikret Turhaıu/il Sakıp Onul 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. fr. 
Âdil, Vnlü 

KÂĞITLAR 

Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 2/647, Cumhuriyet Senatosu 2/172) (S. Sa
yısı : 67o) 

5. — Tahsinoğlu Nuri Yeniay'ın kızı Munise 
Yeniay "a vatani hizmet tert ibinden maaş bağlan
masına dai r kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/509, 

C u m h u r i y e t Senatosu 2/177) (S. Sayısı : (571) 
6. — 14 Ekim 1338 tarihli ve 271 sayılı Ka

nunun değiştiri lmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 2/4.12, Cumhuriyet Senatosu 2/173) 
(S. Sayısı : 672) 

7. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik vapil
in a sı hakk ındak i kanun teklifi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/881, Cum
huriyet Senatosu 2/183) (S. Sayısı : 679) 

8. — 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler ile bâzı f ıkralar eklenmesi hakkın
daki k a n u n tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/798 Cum
huriyet Senatosu 1/573) (S. Sayısı : (5(59) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 11.00 

BAŞKAN — Başkanvekıli Fikret Turhangil (Aydın) 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, l.Ki ncı 
Birleşimi' acıyorum. 

(Umdeme gediyoruz. Bütçe Komisyonu yerini 
alsın. Bir aktarma kanunu vardır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1965 yılı bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/H) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 2/881; Cumhuriyet 
Senatosu 2/18H) (S. Sayısı : 670) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... FA miycnler... Okunmaması kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek ist iyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Ktüniycnler... 
Kabul edilmiştir. 

(Karma Bütçe Komisyonunun değiştirisi) 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da Kanun 

Millet Meclisi 

12.00ü Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 

Kabul edilmiştir. 

B. 

Düşülen 
268 000 

Ktmiyenlcr... 

Eklenen 
60 000 15.000 Kurum giderleri 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Utnıiyenler... 
Kabn 1 edilmiştir. 

Cırın hur iye t Senatosu 
(A/3) 

B. Eklenen 
80.000 So«yal transferler lo 000 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etnıiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Millet Meclisi 

:'>:).000 Sosval transferle 
hRlen en 
208 00!) 

. , . . , . . . . I BAŞKAN — Kabul edenler... htmıyenler... 
!%•) vıiı Butee Kanununa r ,„ , , J , M . . ! Kabul edilmiştir. MADDE 1. 

bağlı (A/ l ) ve (A/8) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (288 000) li l 

raiık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN -— Cetvelleri okutuyorum. 

(bımhuriyet Senatosu 
(A/ l ) 

B. Düşülen 
12.000 Personel giderleri lö 000 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Kfmiyerıler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 670 S. sayıh basmayazı tutanağın sonu
na eklidir, 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
j (1 nei .madde tekrar okundu) 

Maddeyi eetvelleriyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Btmiyenler... 
Kafimi edilmiştir. 

MA DDK 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
\ ürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Vole. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDİ-: 8. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
viirütiir. 
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BAŞKAN — Bir tadil teklifi vardır, okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tekliflerin Karına Bütçe Komisyonunca ka

bul olunan metnin 3 ııcü maddesinin 'aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif öderim. 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Madde 3. — Bu kanunu Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başıkanları yürü
tür. 

BAŞKAN — Takriri- .oylarınıza arz ediyo
rum. Kailml edenler... Etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

Tadili 'şdkliyle maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kaimi edil
miştir. 

Tümü hakkında görüşmek istiyen sayın üye? 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kailml edilmiştir. Açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

2. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nuna bağlı ve 7168 ve 15 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine da
ir kanım teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Bleclisi 2/676; Cumhuri
yet Senatosu 2/163) (S. Sayısı : 655) (1) 

BAŞKAN — Gündemin bu maddesinin 'gö
rüşü Imesine geçiyoruz. 

KÂMİL KARAVELİOÖLU (Tabiî Üye) — 
Usul hakkında, takririm var. 

BARKAN — Hnnnfı ımevzudadır efendim? 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

5<S ne i maddeye göre s e/z istiyorum, hâkimler ka
nunu üzerinde. 

BAŞKAN — Buyurun. Takririniz burada, 
Millî Savunma Komisyonuna iadesi hakkında. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Muhterem arkadaşlarım, bir vesile ile kanaatle
rimi arz etmiş ve bir takrir vermiştim. Beklenir
di ki, Başkanlık bunu gündeme alırken veya mü
zakeresine geçerken evvelâ 'benim takririmi ba
his konusu yapsın. İtirazım evvelâ usul lıakkm-

(1) 655 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

dadır. Gerekçesini arz ediyorum: Devlet Perso
nel Kanunu çıkmıştır veya çıkmak üzeredir. Bu
na göre hâkimler personel kanunu çıkacaktır, 
çıkması lâzımdır. Bildiğiniz gibi Yargıtay teşki
lât kanunu Meclisten geçmediği için Yargıtay 
tojıkilât kanununun 'bir maddesi çok mühim ad
dedilmiştir ve sadece bu madde hâkimler öde
nekleri olarak huzurunuza sevk edilmiştir. Şöy
le bir ortam içinde; hâkimler personel kanunu
nun çıkarılması lâzımdır. Önümüzdeki devrede 
ilk görüşmede çıkar muhtemelen. Devlet Perso
nel Kanunu çıkmıştır. Gerekçesi şudur. Danış-
taya bir yüksek nijbctto tazminat verilmiştir, 
Yargıtaya da verilmelidir; belki haklı. Fakat, 
kanun mahiyet değiştirmiştir. Artık bir Yargı
tay teşkilât kanunu «bahse konu değildir. Sayış
tay da istiyecektir. Sayıştay yetişmediği için 
onun istemesi gelecek devrede olacaktır. İstiye
cektir yahut verilecektir, haklıdır. Danıştay, 
Sayıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesine uy
gun olarak aynı hakları istemektedir veya veril
men lâzımdır. Bu coas hakkındaki görüşlerimi 
arz edeceğim. Fakat benim asıl ürerinde durmak 
istediğim meşale şudur; Yargıtay teşkilât kanu
nundan ımuhavvcl hâkim tazminatı kanunu hu
zurunuza gelmiştir. Biran -evvel çıkartılması is
tenmektedir, istenmiştir. Buna ancak şimdi sıra
sı gelmiştir. Bir Geçici Komisyon kurulmuştur. 
Geçici Komisyon, Anayasa ve Adalet Komisyo
nundan beş kişi, Bütçe Komisyonundan beş ki
şi olmak üzere on kişiden mürekkeptir. Millî 
Savanıma Komisyonundan kimse alınmamıştır. 
Halbuki kanunun mahiyetinde Millî Savunma 
da vardır. 'Benim için ifadesi çak zor olan bir 
husustur ki, Millî Savunma ile ilgili kısmını ben 
Geçici Komisyon üyeleri ile tartıştıktan sonra 
357 sayılı Kanunun, 18 nci maddesi hükmünden 
dolayı kanunun şümulüne askerî hâkimlerin de 
girmesinden dolayı Millî Savunma Komisyonu
nun bir görüşü alınmalıdır veya bu Geçici Ko
misyonda, Millî Savunma Komisyonu üyeleri de 
bulunmalıdır tezini .savundum. Benim bu tezim 
ile, çok acıdır, hakikaten acıdır, ifade ediyorum, 
Komisyon üyeleri Askerî Hâkimler Kanununun 
şümulüne dâhil olduğunu idrak ettiler. O kadar 
ki, şu ana kadar bu kanunun bütçeye getirdiği 
yük, cari bütçeye getirdiği yük, bir ifadeye göre 
30 milyon, bir ifadeye göre 40 milyon, Geçici 
bütçeye getirdiği yük şu ana kadar sıhhatle tos-
bit ve müzakere edilmemiştir, gözden gecirih 
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memiştir. Hükümetin, bu meseleyi biliyorduk, 
malî portesi tam hesapladık, bunu her zaman 
i iade etmeye hazırız, Mecliste ifade edilmeme
si, Meclis komisyonlarında ifade edilmemeli ve
ya Senato Komisyonunda ifade edilmemem sa
dece ;bir tesadüftür diye bize ifadesini memnu
niyetle karşılıyacağız. 

Usul hakkında bir itirazım daha; <bu Gerici 
Komisyonda 10 tane üye var, Millî Savunma 
Kora:«yonundan hiç kimse yoktur. Bu 10 üye
nin 4 tanesi Adalet Partili, 4 tanesi C. II. Parti
li, 2 taneıi de Yeni Türkiye Partilidir. Yani, 
tesadüfen olmuştur, Başkanlık Di'vnnı kusur 
işlemiştir. Şunu arz etmek istiyorum ki, içtü
zük veya Anayasanın her grup kendi kuvveti 
ölçüşündü her kornişonda temsil edilir, hük
mü dikkate alınmamıştır. Adalet Partili, Cum
huriyet Halk Partili, Yeni Türkiye Partili ar
kadaşlardan başka kimse bu komisyonda mü
zakerelere 'katılma şansını Ibulamamışl ardır.. 
Meselâ bizim 'bir grup temsilcimiz yoktur, me
selâ kontenjanın 'bir grup temsilcilsi yoktur. 
Böyle bir hava içinde hâkimler 'kanunu görüşü
lüp, müzakere edilip huzurunuza gelmiştir. Bu 
ibir kusurdur. Bu, o kadar kusurdur ki, Parlâ
mento çalışmalarının son günlerinde kanunla
rın nasıl müzakere edildiği, nasıl huzurunuza 
geldiği hakkında acı ve tipik ibir örnek göster-
me'ktedir. Bu usulsüzlüğe müsaade etai'iyelim, 
kamunun mahiyetinden dolayı bir defa da Mil
lî Savunma Komisyonunda görüşülmesi lâzım-
geldiği kanaatindeyim. Millî Savunma Komis
yonuna havalesini arz \e teklif ederim. Şüphe
siz evvelâ Başkan benim takririmi 58 nci mad
deye göre, karara bağlıyacaktır. Bu usul nok
sanlıkları muvacehesinde bu ıkanunun gündem
den 'bile çıkarılması lâzımgeldiği aşikârdır. 
Hürmetlerimle. (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Usul 'bakımından Sayın Salih 
Türkmen, 'buyurun. 

Yalnız ibir hususu arz edeyim. Sayın Kara-
vclioğlu'nun usul 'hakkında aldığı söz, takriri 
önümüzdedir, kanunun müzakeresine geçilme
den, takririn oylanıp oylanamıyacağı bedelli
dir. Sayın Karaveliıoğlu'nun, Millî Savunma 
Komisyonuna da mezkûr kanunun gönderilme
si hakkında bir takriri vardır. Pek tabiî olarak 
bu takrir, tümünün müzakeresine geçmeden ev
vel Komisyona iadesi hasebiyle oylanacaktır. 

Heyeti Umumiye kanuna hâkindir, kararlarına 
hâkimdir. Bu bakımdan Başkanlık ibir usulsüz
lük bahis konusu olmadığı kanısındadır ve gün
demi tatbik ile mükelleftir. Gündemin sırasın
dadır. Bu kanun da gündeme alınmıştır. Gerekli 
bütün takrirler okunacak ve gereği yapılacaktır. 
Buyurun Sayın Türkmen usul bakımından rica 
ediyorum, esasa girmeyiniz. • 

SALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; Sayın Karaveioğlu 
arkadaşımız, huzurunuza gelen tadarının görü
şülmesine aslında Yargıtay teşkilât kanunu ola
rak başladığını, Mecliste iken ondan ayrılarak 
bir madde şaklinde görüşülüp, Meclisten geçip 
Senatoya geldiğini, 'halbuki Personel Kanunu 
çıktığını, bu Personel Kanununun harici bir hâ
kimlere 'ait personel kanununun da çıkması lâ-
zımgekliğini, bu itibarla âdeta 'bunun da onunla 
beraber gelmesinin lâzımgeldiğini ifade buyur
mak istediler. Şimdi, huzurunuza gelen kanun 
Yargıtay Teşkilât Kanunu değil, hâkimlerin öz
lük işleri ile, maaşı ile alâkalı !bir tasarıdır. Bu
nun bu şekilde görüşülmesine bir mâni yoktur. 
Personel Kanunu veya teşkilât kanununun bi-
lâlıara gelmesine imkân vardır. Bu kanunun bi
raz gecikmiş lolma.ıı d adı a geniş tetkikata, urum 
tetkikata lüzum göstermesi 'bakımındandır. Esa
sen yüksek mahkeme olan Danıştaya tanınan 
İraklara gelince aynı kakları lıa.ia olanlara 
]>n hak tanınmışken, yüksek 'mahkeme olan Tem
yiz Mahkemesinin ve diğer hâkimlerin hak ba
kımından onlardan geri kalması ve dolayısiyle 
bunun daha fazla geciktirilmesi doğru o1 madiği 
İçin bu maddenin ayrılmış olması linklidir. Bu
nun usulî ibakımdan geri (bıraktırılması doğru 
değildir. 

Şimdi, buyuruyorlar ki, esas mühim husus, 
şekil bakımından, usul bakımından Karma Ko
misyona.. (Sağdan gürültüler.) Beyefendi, ben 
konuşuyorum, arkadaş, oradan söz söylüyor, ko
nuşmama imkân bırakmıyor. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
SALÎH TÜRKMEN (Devamla) — Buyu

ruyorlar ki, bu Karma Komisyona Büt^e Komis
yonu üyesi alınmıştır, Adalet Komisyonu 
üyesi alınmıştır, Millî Savunma Komisyonu 
üyesi alınması lâzımdır. Çünkü, komisyon bu
nu yapmamış, hata işlemiştir. Çünkü bu ka
bul edilecek madde, dolayısiyle Millî Savunma 
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Komisyonunu alâkadar eder. Arkadaşlar, hu
zura gelen kanun münhasıran sivil; yani Danış
tay ve diğer sivil hâkimleri alâkadar eden bir 
kanundur. Filhakika, 357 sayılı Kanunun bir 
maddesinde der ki; «Sivil hâkimler ne maaş alır
sa askerî hâkimler de aynı mkaaşı alır.» Air a, 
Öyle bir kanunun mevcudolması her halükârda 
bu kanun görüşülürken Millî Savunma Komis
yonundan üye almayı ieabettirmez. Çünkü, 
bu kanun doğrudan doğruya sivil hâkimler ve 
Yargıtay için gelmiştir. Askerî hâkimler için 
gelmiş bir kanun değildir. Ama askerî hâkim
lerin başka, bir kanundan ve dolayısiyle bun
dan istifade etmiş olması doğrudan doğruya 
Millî Savunma Komisyonundan üye almayı 
ieabettirmez. Askerî ("eza Kanunu, Umumi Ce
za Kanunu burada görüşülürken, başka kanun
larda hazan atıf yapılır. Umumi Ceza Kanu
nunu tadil edilenden, diğer kanunlardan han
gisine atıf varsa onunla ilgili komisyonlardan 
âza almayı ieabettirmez. Bu itibarla bunu almak 
için sebep yoktur. 

Diğer taraftan bu komisyona Millî Savunma 
Komisyonundan âza çağrılmamış olması da, 
komisyonun yani. Karma Komisyonun bir ku
suru değildir. Komisyon teşekkül etmiş, Bütçe 
ve Adalet Komisyonundan seçilerek teşekkül 
etmiş ve bu kanunu tetkik etmiştir. Bunun 
fetkikatmda kanuna aykırılık yoktur ve Millî 
Savunma Komisyonundan bir üyenin çağrılma
mış olması bu, Karma Komisyonun yaptığı 
muameleyi de muallel kılmaz, yaptığı muamele 
kanuna uygundur. Bu vesile ile bu kanunun, 
Millî Savunma Komisyonundan da üye almak 
suretiyle yeniden tetkike tabi tutulmasını iste
mek doğrudan doğruya bu Hâkimler Ödenek 
Kanununun çıkmaması neticesini tevlideder. Fil
hakika arkadaşımın böyle bir kasdı olmadığına 
ben kaaniim. Kendisini bundan tenzih ederim. 
Fakat fiiliyatta bugün de bunu yapmamanın ne
ticesi bu hâkimlere ödeneğin verilmemesini tev
lideder. Bu ise şekil bahanesi ile hakikaten bun
dan büyük ümitler bekliyenieri ve adlî nida
mı rencide eden bir netice tevlideder. Buna 
imkân verilmiyerek kanunun görüşülmesini ve 
bu itibarla takririn reddini arz ve rica ederim 

BAŞKAN — Usul bakımından sayın iki 
üyeye söz verilmiştir. Komisyon raporunun 

okunması hususunu oylarınıza arz edivorum. 
Kabul edenler.... 

KÂMİL KARAVELİOOLr (Tabiî Üye) 
Takriri oyladınız mı? 

BAŞKAN— Daha muallaktayız Beyefendi. 
Bir kere hangi komisyonun tetkik etliğini öğ
renelim. TTeyeti Umumiye bunu bilmiyor. 

KÂMİL KARAVFLİLOOLU (Tabiî Üye) — 
Fakat münasebeti yoktur. 58 nci madde hak
kında söz isterdim. 58 nci madde... 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu müsaa
denizle sakin olmanızı rica ediyorum. Mesele
nin içine girmeden, meselenin içini ilgilendiren 
bir takririn oylanmasına imkân yoktur. Ev
velâ komisyonun raporunu okutacağım ki, hangi 
komisyonlardan terekkübetmistir, hangi komis
yonlar bu meseleyi tezekkür etmiştir. Müsaa
de buyurun rica ediyorum. («Takrirler okun
sun» sesleri.) Lfendim, takrirleri arz ediyorum; 
bu mevzuda lakrir... (Sağdan, «başka mevzuda 
bir takririmiz vardır» sesleri.) Başka mevzuu ko
nuşmuyoruz, gündemi tatbik ediyoruz, efen
dim. 

Oeeiei Komisyon raporunun okunması hu-
ususnu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
arzu edenler... Arzu etmivcnler... Okunmaması 
karargir olmuştur. Sayın Adalel Bakanı İr
fan Baran'm kanunun öncelikle, ivedilikle ve 
bütün işlere1 tercihan görüşülmesine dair; Sa
yın Siirt Senatörü Kavak'ın ve Sayın özden'in 
aynı şekilde bir takriri, Sayın Zihni Beti Tin 
yine aynı şekilde bir takriri, Sayın Türkmen'in 
ve Sayın Ooşkunoğlu'nun aynı şekilde takrir
leri vardır. Oundem.de olduğu ve görüşülmesine 
başlandığı cihetle bu takrirlerin okunmasına ilı-
t iyac hissed i I meni ekledi r. 

Şimdi Sayın Karavelioğlu'nun takririni oku
tuyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Takririn aley
hinde söz istiyorum. 

KÂMİL OOŞKFNOOLU (Uşak) — Tak
ririn aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN— Takriri okutalım, ondan sonra. 

Başkanlık 
Hâkim ödenekleriyle 

vıınma Komisyonuna 
ederim. 

Divanına 
ilgili teklifin Millî Sa

ha valesin i arz ve rica 

Tabiî Üye 
Kâ m i 1 Ka ra vel i oğl u 
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BAŞKAN — Takririn aleyhinde Sayın Ata

lar. 
KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üy<>) — 

Takririn aleyhinde konuşulmadı mıL 
BAŞKAN — Efendim, Salih Türkmen ar

kadaşımız usul bakımından soz aldı. Takriri 
daha yeni Heyeti Umum iyeye arz ediyorum. 
Muhterem üyelerin sakin olmalarını rica edece
ğim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, meseleleri serin kanlılıkla ve objek
tif anlardan ele almadığımız müddetçe sahih 
ve gerçek olan bir görüşme tarzının dışında, 
hissin galebesi altında bir görüşme şekline dü
şebiliriz. Bu sebeple - bütün arkadaşlarımdan 
ricanı olacaktır, meseleyi tamamen objektif açı
lardan ele alalını. 

Şimdi Sayın KaravelioğluYiun talebi neler
dir, Sayın Karavolioğlu, meselenin Geçici Ko
misyondan ayrı'olarak. Millî Savunma Komis
yonuna da havalesini istemektedir ve bunun 
için biraz önce burada üç gerekçe ileri sürdü
ler. Hâkimler Personel Kanunu gelecek yahut 
hazırlanıyor, geri kalsın, dediler. Hâkimler 
Personel Kanunu hazırlığına henüz başlanılmış 
bile değildir. Bir komisyon teşkilinde Anaya
sanın 85 nci maddesine uygun hareket edilme
diğini iddia ettiler. Anayasanın 85 nci mad
desi; içtüzüklerin siyasi parti gruplarının oran
larına göre yasama organlarının faaliyetlerine 
katılmalarını âmir kılmaktadır. İçtüzük <le bu
nu temin edecektir. "İçtüzüklerimiz bunu temin 
etmiş bulunmaktadır. Her hangi bir (Jeçici 
Komisyona, teşekkülün anında o Geçici Ko
misyona üye verecek 'komisyonların başkanla
rının üyeleri gösterdiği sırada şu oran nisbetin-
de hareket edip etmemeleri, o oran üzerine te
şekkül etmemiştir, diye Anayasaya aykırılık 
ve komisyonun teşekkülünde sıhhat olmadığı ve 
Anayasaya riayet edilmediği iddiasını getire
mez. Komisyonlar, verdikleri beşer kişilik 
üyelerle on kişilik geçici bir komisyon... (Hafif 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Güzey, Sayın Aksu, dı
şa rda görüşmenizi rica edeceğim. 

SİRRİ ATALAY (Devamla) — On kişilik 
geçici bir komisyon kurulmuş bulunmaktadır. 
Bu komisyonda üç siyasi partinin mensupları
nın bulunması, fakat diğer sayın grupların bu

lunmaması gerçekten bir üzüntü sebebi olabilir. 
Ama bunun Anayasaya aykırılığı olmadığı gi
bi, Anayasanın sarih bir hükmü de yoktur 
- arz ettim 85 nci maddenin hükmünü - ve 
grupların muayyen nisbet dâhilinde ölçüsünü 
daima bulmak da mümkün değildir. 

Arkadaşımız bir maddenin, sade bir madde
nin :-ÎO madde içerisinden çıkartılıp getirilmesi
ni de yerdiler. Örnekleri vardır, okuyayım: 
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 58 nci notu; Türk Ceza Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının görüşülmesi esnasında maddelere ge
çilmesi kabul edildikten sonra 50 - 60 madde 
içerisinde yalnız 141 - 142 nci maddeler; yani 
yalnız iki madde ele ahnaralk diğer maddeler 
komisyona iade edilmiştir. Kaldı ki, eski Mec
lislerde bir kanun teklifi gelmesine rağmen 
Mecliste ve komisyonda yorum haline getirildi
ği gibi, bir yorum teklifi, kanun teklifi ve ta
sarısı olmamasına rağmen, yorum teklifleri de 
kanun teklifleri ve tasarıları haline getirmiş bu
lunmaktadır. 

Bu sebeple de kıymetli arkadaşımızın iddi
aları haklı değildir. Ye hiçbir mesnedi bulun
madığı gibi, 5017 sayılı Kanunda değişiklik 
getirilmiş bulunmaktadır. Arkadaşımız diyor 
ki; 5017 sayılı Kanunda, askerî hâkimleri ilgi
lendiren ödeneMeri ıkapsıyan bir kanun da, as
kerî hâkimlerin de, hâkimlerin alacakları öde
neklerden istifade edecekleri kaydı bulunmak
tadır. Bu sebeple neden bu kanun teklifi Ge
çici Komisyona gittiği zaman Millî Savunma 
Komisyonundan üye alınmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarını; görüşülen 5017 sa
yılı Kanunun değiştirilmesidir. Görüşülen as
kerî hâkimlerin alacakları ödeneklerle ilgili bir 
kanun değildir ki; Sayın Karavelioğlu'nun id
diasının 5017 sayılı Kanunla en ufak bir ilgisi, 
en ufak bir ilişiği yoktur. Xe zaman ki. Askerî 
Hâkimler Kanunu ile ilgili bir mevzu veya on
ların ödenekleriyle ilgili bir mevzu gelirse, o za
man Millî Savunma Komisyonuna girer. Aske
rî hâkimlerin ödenekleriyle ilgili artışları te
min eden 5017 sayılı Kanun değildir. 5017 sa
yılı Kanunun askerî hâkimlerle her hangi bir 
münasebeti yoktur. Bunlardan istifade hakkı
nı veren bir başka kanundur. O kanunun de
ğiştirilmesi lâzımdır veva o kanunu değiştirmek 
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hususu balhis konusu olunca, ancak o zaman 
jMillî Savanına Komisyonundan üye alınması 
iktiza eder. O halde, hiçbir ilişiği bulunmayan 
fakat bir başka kanunla istifade imkânı sağlı
yor diye getirirsek, o halde Personel Kanunu 
çeşitli imkânları sağlıyordu, biraz önce.. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, müddetiniz dol
muştur, lütfen bağlayınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hangi ko
misyonlardan alabildik?.. İşçi Sigortaları ile il
gilidir diye Çalışma Komisyonundan aldık m i l . 
Millî Savunma Komisyonu ile ilgili hükümler 
vardı, Millî Savunma Komisyonundan aldık 
mil . Hayır. İlgili bulunmasına rağmen, alın
mam a rna rağmen bir başka kanun, sadece 5017 
sayılı Kanuna atıf yapıyor diye Millî Savunma 
Komisyonuna gitsin, demek hiçbir hukukî esa
sa dayanmaz, hiçbir hukukî mesnedi yoktur. Mü
cerret bir talepten başka bir şey değildir. Bu 
iddia ile ve bu taleple Geçici Komisyona verilme
si mümkün değildir, muhterem arkadaşlarım. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Söz' istiyorum. 

BAŞKAN — Ne bakımdan? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim bu, başka bir mevzu.. Başka bir isti
kamete gidiyor. Bu kısmı anlatacağım. 

BAŞKAN —• Efendim, takrir okunmuştur, 
Millî Savunma Komisyonuna kanunun askerî hâ
kimlerle de ilgisi bulunması hasebiyle gönderil
mesi talcbodilıncktedir. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
34 oya karşı 52 oyla Millî Savunma Komisyo
nuna kanunun gönderilmesi kabul edilmiştir. 

«5. — Cezaların infazı hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen m°tni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/860; Cumhu
riyet Senatosu 1/564) (S. Sayısı : 656) (1) 

BAŞKAN — Müzakeresine başlıyoruz. Ko
misyon ve Hükümetin yer almasını rica ede
rim. 

(1) 656 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Komisyonun raporunun okunması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Okunmasını arzu eden
ler... Okunmamasını arzu iadeliler... Okunmaması 
karargir olmuştur. 

Kanunun tümünün müzakeresini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmişi ir. 

Tümü üzerinde görüşme talebi olan sayın 
üyeleri arz ediyorum : 

Sayın O m ay, Savın Ucuzal, Savın Atalay 
grup adına, Sayın Seyhan, Sayın özden tümü 
üzerinde söz almışlardır. 

C. II. P. Onıpıı adına Sayın Atalay. buyu
run. 

Bu hususta da birçok öncelik ve ivedilik tak
rirleri vardır. Oünclemde görüşülmeye 'başlan
dığı cihetle oylanmamıştır. Yalnız, öncelik mev
zuu, ivedilik mevzuu bilâhara ovlanacaktır. 

C. H. P. ORUPU ADİNA SIRRI ATALAY 
(Kars) — Biraz önceki oylamanın neticesi mra-
smdaki üzüntü sebebiyle sesim biraz hafif çı
karsa, özür dilerim. Ama, şunu ümidediyorum 
ki, inşallah iki ay içerisinde bu ödenek kanunu 
kendil iğinden kanunlaşır. 

Cezaların infazı hakkındaki kanun tasarısı
nın göriiş'sVmesi sırasında C. H. P. (Trupu adı
na bu tasarının hazırlanmasında emeği gecen 
Adalet B"kanlığının Ceza ve Tevkif Evleri 
Umum Müdürü ile, Ceza işleri Umum Müdürü
ne ve bu iki umum müdürlüğün kıymetli men
suplarına en derin ve yürekler dolusu şekilde 
teşekkürü kendimiz iç!n bir borç biliriz. Yine 
bu kanun tasarısının Meclislere şevkinde ciddî 
çimeği ve büyük hizmeti geçen genç ve kivmet
li Adalet Bakanı Sayın Baran'a da teşekkürleri
mizi ifade etmek isteriz. Gerçekten cezaların ve
rilmesi ve yerine getirilmesine aidolan bu hü
küm bizim ceza hukukumuzda bir dönüm nokta
sı teşkil edecektir. İleri, memleketlerde cezaların 
verilmesi ve yerine getirilmesine ait hükümler 
ceza kanunlarından ayrılmıştır; iyi 'işler, insan 
hak ve hürriyetlerine riayet eden, hükümlüleri 
cemiyete süratle ve iyi olmuş bir şekilde iade 
edebilecek nizamı sağlıyan hükümler mevcut bu
lunmaktadır. Bizim Ceza Kanunumuz içerisin
de birkaç maddeden ibaret o1 an infa^; ile ilgili 
hükümler nâtamriaı olduğu gibi, medeni ve de
mokratik dünyada asgari şartları temin eden 
Birleşmiş Milletlerin tesbıt ettiği hükümlere do 
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uygun olmıyan çeşitli tatbikat şekilleri bulun- [ 
ma'kta idi. Bu tasarı ciddî bir adım atarak ve ( 
mükemmel bir 'merhale olarak karşımıza yeni lıü- j. 
kümlerle gelmiş bulunmaktadır. Bu hükümlerin f 
ileri anlayışı karşısında şüpheler* ve tereddüt
ler vardır. Toplumumuzda bu ileri hükümleri 
tatbik etmenin güçlüğünden ve bu çok insanî ve 
iyi hükümlerin toplum için bir tehlike olup olmı- . 
yacağı, cemiyetimizin ve hükümlülerin buna •' 
müsait ve buna lâyık olup olmayacağı iddiala
rı ve şüpheleri ile karşikaf siyayız ve bu şüpheleri 
görmekteyiz. Ceza evlerimizin lüks birer otele 
benzetildiği ve bu şekilde hükümler getirildiği 
gibi fikirler yer almaktadır. Şüphesiz ki, yeni ; 

olan, cüretli ve ideal olan her fikrin karşıcında 
bâzı tereddütler olmuştur ve olacaktır. Nitekim • 
bu hususta da tereddütler bulunmaktadır. Bu . 
şrkilde cezaların verilmesi ve yerine getirtmesi- , 
no ait hükümleri överken ve bununla cemiyeti- \ 
mizin büvük-kazançlar elde edeceğini ifade eder- * 
k.en, yüreğ'miz bir hususta da burkuludur. Ço- : 
cuk mahkemelerinin kurulmasını da öngören ka- j 
mm tasarısının Millet Meclisi Adalet Komisyo- i 
nunda beş aydan beri en ufak bir işlem görme
diğini, Anayasanın çocuk mahkemelerini, yar- î 
gılanıa usulleriyle behemehal çıkarılmasını cm- j 
rotme-ai ve bunun plânda öngörülmesine rağmen, \ 
13 Şubat 1.9G5 tarihinde Meclise sevk edilen bu j 
tanrının bir tek işleme tabi olmaması, Meclis- ! 
lerln çalışmasını ve Meclis komisyonlarının Am- \ 
yasaya riayet ve toplumu ilgilendiren konular- j 
da. ne nisbet ve derecelerde İılgi gösterdiğinin bir l 
ifadesidir. Hiçbir muameleye tabi olmaması I 
karşısında Cumhuriyet Senatosu Cenel Kurulu j 
huzurunda üzüntülerimi ifade etmek istiyeceğinı. j 

Muhterem arkadaşlar; bu çok 'mükemmel ve : 

ileri fikirler ifade elen tasarı içinde şüphemiz l 
kusuı"ar olacaktır. Şüphesiz ki ilk önce yadır-ra- \ 
nacak hükümler olacaktır. Tatbikatla bun!a,r önle- i 
ııceok, kusurlar görülecek ve düzeltilmesi ciheti- \ 
no gidilecektir. Ayrı bir yerine getirme ve ce
za verme sistemi bulunduğuna ve getirildiğine OT- i 
ra, kusurlar ve hataların, tatbikattaki güçlük- : 

lerln süratle izale edilmesi için imkânlar da sağ- : 
lanmış bulunmaktadır. 

Yeni gelen tasarının en önemli fikirlerinden j 
birisi, kısa süreli hapis cezaları yerine hâkim- j 
lerin para cezası verebileceği hükmüdür. Para j 
cezasının, ceza evlerindeki geniş nüfus kesafe- f 
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tini ne nlsbette azaltacağı, kısa süreli hapis ce
zalarının Maliyeyi yükten 'kurtaracağı ve bunun 
ne kadar önemli olduğu hususu gerekçede uzun 
boylu izah edilmiş bulunduğu gibi. Komisyon 
ve Sayın Bakan da bu hususta şüphesiz ki, iza
hat vereceklerdir. Bunun üzerinde duracak de
ğilim. Para cezalarının tasarıda yer almasının 
ve bunların kısa süreli hapis cezaları yerine hark
ın ol ıınabil meşinin gerçekten cemiyet'ımiz için 
hem malî külfetten 'kurtulma ve hem de insanî 
bir ceza olması ve diğer bakımlardan da ferdî, 
çeşit1 i imkânlarla karşı karşıya getirmesi bakı
mından toplum için bir ferahlık unsuru olacağı 
aşikârdır. 

Tecilde de yeni hükümler getirilmiş bulun
maktadır. Hudutlar genişletilmiştir. Adlî si
cilde hükümlülük şartlara tabi oınak üzere ko
laylıkla silinrıbilccektir. Böylelikle oturduğu 
yerde; 65 yaşıfidaki bir kim senin 30 günü geç
in5 yen cezasını bulunduğu yerde çekmesi hükmü 
getirilmiş bulunmaktadır, insanidir. Yaşı 65 
olacak, cezası 30 gün olacak; bunun başka yer-
'le e-^a çekmesi mi daha insanidir, yoksa bu
lunduğu yerde hükümlülüğünü çekmesi mi daha 
insanidir? Bunları ileride şüphesiz ki, görece
ğiz. Ümitliyiz ki getirilen hükümler daha in
sanidir. 30 günü geçmiyen cezalar ile 3 ayı 
geçmiyen cezaların yerine bir kısmının Cumarte
si, Pazar günleri, bir kısmının da her gün ak
samları girip sabahları çıkması suretiyle infazı 
hem cemiyetimizde is gücünü devamdı olarak sağ
lamak, hem fertlerin maişetlerini temin etmekle 
mükellef kimselere bakmaları imkânını sula
mak, hem de ceza vermek gibi çeşitli veçheleri 
daha insani ve daha iyi olacağı şeklindeki müta
lâalara iştirak etmemek mümkün değildir. Bu 
bakımdan cezaların verilmesi ile ilgili olarak ta
sarıdaki hükümler övülmeye değer, insani ve 
Birleşmiş Milletlerin infazla ilgili asgari şartla
rına uygun bulunmaldadır. 

Ancak, bu arada bâzı mülâhazalarımız ola
caktır; Anayasamızda Ölüm cezalarıırn yeri
ne getirilmesi Meclislerin kararlarına bağlı bu
lunmaktadır. Ölüm cezalarmm yerine getiril
memesine Meclisler karar verip de bu yerine 
getirilmemenin yerine hangi cezanın gösterile
ceğini de tesbit etmedikleri hallerde ne olacak
tır? Simdi bunun bir misali de mevcut bulun
maktadır. Ölüm cezası yerine getirilmiyor, 
ama kanunla da onun hangi muameleye tabi 
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olacağı gösterilmediği halde burada bunu tes-
bit etmek yerinde idi. Yerine ge'tirilnıiyen ölüm. 
eezalai'i nasıl bir muameleye tabi olacaktır?. . 
Hattâ ben öyle derini ki, su anda bunu anlat
manın »-üçlüğü dahi mümkündür , bunu söyle
memek lâzım; ama gerçekten lam fırsatı idi ve 
bunu burada a lmak lâzımdı. 

Dördüncü maddede bâzı cezalar veriftnekfo-
dir. Yani, işyerlerinde bulundurma, meslekî 
bir yerde çalıştırma ve muayyen bir yerden 
uzaklaş t ı rmama. Burada ben İsviçre (Vza Ka
nununun :>8 nci ve 4:5 ncü maddesindeki şartlı 
tahliye ile ilgili olan ve şartl ı tahliye için şart 
görülen hususlarla ceza verilmesine aidolan kı
sımların birbirine karışt ır ı ldığı kanaat indeyim. 
Orada İsviçre Oeza Kanununun :î8 nci ve 4:5 ncü 
maddeler indeki hükümler şartlı tahliyenin esa
sıdır. Şart l ı tahliye, bizde bırakı lacak gidecek, 
ama muayyen bir müddet içinde suç işlemiyeeek. 
İsviçre bunu :5S ve 4:5 ncü madde ile temin edi
yor. Şartl ı . tahliyede muayyen yerde o turmak, 
muayyen sanatı yapıp yapmamak voyahul sar-
hoşsa içki içmemek gibi, çeşitli mahrumiyet ler 
veya muayyen işlerde çalıştırılma şartlan, ko
şu lmaktadı r . I>izde İm ceza verilme hususuna 
getirilmiş bu lunmaktad ı r . Halbuki , başka mem
leketlerde bunlar, şartlı tahliyenin şar t lar ı 
içinde bu lunmaktad ı r . Bir yılı geçmemek üze
re, aynı yerde kalmak da bunun gibidir. 

Cezaların yerine getirilmesi hususunda da 
çok. ileri, insan haklar ına ve insan haysiyetine 
uygun hükümler getirilmiş bulunmaktadı r . Hüc
re kaldır ı lmışt ır , sürgün kaldırı lmıştır . Hücre1 

yerine 60 günlük verilecek hüküm mecburi de
ğildir. Hükümlünün şar t lar ına göre, 60 günlük 
müşahedeye de lüzum görülmez; ama 60 gün
lük bir müşahede olacaktır . İlmi müşahede mer
kezlerinde hükümlünün açık, kapalı veya yarı 
kapalı ceza evlerinden hangisine gönderileceği, 
tesbit edilecek ve araş t ı r ı lacakt ı r . Sınıflandırıl
ma merkezlerinde ise, kendisine ne gibi muame
le yapılacağı ve gruplar ının tesbiti cihetine gi
dilecektir . Şüphesiz ki, bunlar insanî olan hü
kümlerdir . Şimdiye1 kadar tatbik edilen biz
deki hüküm I (M- hem tatbiki güç olan, hem tat 
biki mümkün olmıyan ve hem de insanî olmıyau 
hükümlerd i r . Hücreler gayri insanidir , hücre
ler yürek le r acısıdır. Btı yakın olan şu Ankara 
(Vza Evine gidin görün, oradaki hücreye değil 

insanı, hayvanı dahi koyamazsınız. İnsan ne 
kadar şerir olursa olsun, insan ne kadar cani 
olursa olsun, insan insandır . İnsan olarak bü-
iün bu sıfatlar onda olsa dahi, ona insan muame
lesi yapmaya mecburuz. Ama, vilayetlerimizde
ki ceza evlerinde1 hücreler vardır, oraya insanı 
değil, hayvanı dahi koymazsınız. Ama oraya 
biz insanları gö türüp sokuyoruz, hücre rejimi 
ta tbik edileliği müdelete;e' de1 sokulae-aktır. Ama, 
inzibati muanmledo de yine hücre1 ce'zası tatbik 
e'elileH'e'ktir. (iönül is terdi ki, hücrelen* mutlak 
sııre'tte1 islâh edilsin ve1 bu hücreh're bir te-k 
vatandaş, ne olursa e>lsun. düşman dahi eılsa 
bir te'k va tandaş bu hücrelerin kapısından içeri 
dahi sokulmasın. Hakikaten hücreler y ü ı r k l e r 
acısıdır. 

Hükümlüler ü;in izin müddeti getiri lmekle
dir. I>u müddet ikiye1 ayr ı l ıyor ; birisi haldi izin, 
birisi mâzeM'ot izni. Mâzeıvt izinleri tabiî 
âfetler haünele, yahut ana, baba, kardeş, 
çe)cuk ölümü halimle1, l'l saate kadar izin ver
mek hususudur. Diğeri de muayyen cezanın 
iyi halle1 infazından sonra 10 güne varabih1-
cek olan bir izindir. Yalnız bu izinlerde a<;ik 
yen- derpiş odilmeideMİir ki, bizde1 açık-ceza ev
leri arz e)lduğu gibi, açık ce>za e>vleri sisteminin 
hepsine gitıımk de uzun zamana bağlıelır. Şim
di tefrik yapacağız. Açık yer için münhasıran 
hüküm getirdiğimize göre1, yarı açık ve1 ka
palı da kolay kolay içine giromiveceğimiz bir 
sistemi e>lduğuna göre, uzun bir zaman bir tef
rik yapılacak, kapalı yerde bulunan istifade 
evle'inivecek, yarı kapalı ye-rde bulunan isti
fade e'demiyece'k, açık etlanlarm istifadeli müm
kün olacak ki, bu bir hakkaniyet kaidesine1 

uygun değildir. (iönül isterdi ki, bu şekilde ele1 

bir hüküm gvtirilebilsin. 

Sonra bunların izin müddetlerinin mahku 
miye'tlerino sayılıp sayılımyacağı hususunda 
da tasarıda sarih hükümler yoktur, (iönül is
tenmeli ki, tasarıda olsun. Ben yetkililerle gö
rüştüm, sayılacak demdi. Fakat , sarih hüküm 
olmayınca, Sayın Bakandan ve komisyon sözeü-
sünelem rica eMİe'ce^im, burada sarih olarak 
ifade1 etsinler ki; izin müddetleri hükümlülük 
müddetlerinden savılabilsiıı. İleride tereddüt-
ÜM'C ve1 nizamnameler hazırlandığı bir sırada, 
Devk'1 Şûrasının eninde sarih hüküm yoktur. 
Masıl savılacak? Tereddüde mevdan verilmesin. 
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Vo sonra bu haklı izin fi ayda mı 1.0 gün ola
cak, 1 senede mi 10 gün olacaktır, bu müddet 
nedir? Hangi süre içinde izin verilebilecektir.' 
Ben öyle ümidediyorum ki, altı ay olması lâ
zımdır. Bir sene için on gün için azdır. Bu 
itibarla yetkililerin bu hususu yine burada tas
rih etmesi lâzımdır. Bu izin süresi no kadar 
zaman içinde olacaktır?... Altı ay içinde mi, bir 
sene içinde mi olacaktır.' Tosbit edilen müddet 
ne kadardır? Öyle ümidoderim ki, bu müddet 
altı ay için olabilsin. 

Tasarının bu övülecek hususları arasında 
şartlı tahliye için de yeni bir esas gelmiş 
bulunmaktadır: 1/3, 2/3. Yani hükümlülük müd
detinin 2/3 sini iyi şekilde geçirenler, 1/3 hü
kümlülük müddetleri için şartlı olarak tahliye 
edilebileceklerdir. Yo bu da ceza evi idaresinin 
mütalâasına dayanarak (hımhuriyot savcısının 
talebi üzerine hâkimin, tasvibivlo olacaktır. Yal
nız, burada üzerinde yine ehemmiyetle durula
cak bir nokta, tasviptir. Hâkimin tasvibi hu
susu bizde pek açık değildir. [dâhimin tasvibi 
veya izni bir karar mı olacaktır, yoksa bir 
ara karar mahiyetinde midir, hâkini (elkik ede
bilecek mi; bunun hukukî mânası nedir' Bülün 
bunların AH1 tasvibin hukukî mânası nedir? Bu 
tasvip bir karar mahiyetinde midir? Karar ma
hiyetinde olduğu anlaşılıyor. Eğer hâkim, ya
ni kararı veren mahkemenin seviyesinde hü
kümlünün bulunduğu yerdeki hâkimdir. Bu 
mahkeme hâkimi. Cumhuriyet Savcısının talebi 
üzerine şartlı tahliyeye gitmediği takdirde, 
acele itiraz yoluna gidecektir. Acele itiraz yo
luna gidildiğine göre, bir karar mahiyelindedir. 
Yani, bu karar mıdır, tasvip midir, izin mi
dir? Bunun hukukî veçhesinin iyice tosbit edil
mesi lâzımdır. Şartlı tahliye için 1/3 vo 2/3 ora
nındaki tosbit edilen bu husus... 

BAŞKAN — Rayın Atalay iki dakikanız kal
mıştır. 

•STRİÎT ATALAY (Devamla) — Bütün Tür
kiye'nin şartlarına, toplumumuzun ekonomik vo 
sosyal çeşitli çalkantılar içindi1 bulunmasına ve 
ekomik şartların çeşitli veçheler arz etmesine 
ve daimî bir inkişaf halinde bulunmasına ba
kılarak ve ceza evlerimizdeki şartların da iyi ol
maması halinde beşte iki, beşte üç oranında 
olmasını daha uygun görürdük ve Türkiye'-
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nin şartlarına daha uyar bir şekilde olmasını 
isterdik. Bu noktada daha sarih olarak biz, beşte 
üç. hükümlülük müddetini iyi hal ile geçiren
lerin geri kalan 2/5 bakiyelerinin de meşrıüen 
tahliyesinin, daha iyi olması ve daha insani ol
ması bakımından lüzumlu olduğu kanısındayız. 
Çünkü, muayyen bir müddet içerisinde1 hüküm
lülüğe1 sayılan bu istifade ne kadar çok olursa, 
hor no sebeple olursa olsun ceza evlerine gir
miş oltan kimseler o kadar fazla ümitli olacaklar
dır. İyi bir şekilde hareket edersem daima 
bundan istifade etmek imkanım vardır, diye
cek ve vbıı suretle ceza evlerinde daimî olagel
mekte okın isyanlar ve kötü hareketler bu su
retle1 de süratle önlenmiş olacaktır. Bu, hü
kümlüler için ümieloluçaktır. Bu suretle1 bun
lar da topluma daiha faydalı bir nizam ioeu'isin-
elo e;alişmiş e^aoaklardır. Bu sedyende 3/5 müd-
dedin iyi halle1 geeMnesi halinde1 gvri kafan kıs
mın şartlı olarak tahliye1 edilme'si daiha iyi olur
du. Ama, kısa bir müddet ie^risi'nde1 Millet Mec
lisine tekrar gitmesi .bir uzun zamana bağlı ele
ği İse vo (u'kmaması gilbi bir tereddüt movzuıı-
baiıis değilse*, Sayın Bakan vo komisyon bu ba-
kımelan bize bir temıinat ven'irlerse1 ço'k memnun 
olacağını. Bu hususta bir değiştirme önergesi 
verenıiyeceğinı. Sebepline' gelince; bunun uza-
mamasıdır. Yani yine1 bir istifade1 imkânı ola
caktır. Şayet bir ümit var ise1 bir değiştirme1 

önergesi verebilirim. Ama ümit yok ise, şüphe
siz gönlümüzün bütün bu arzularına rağmen 
bir değiştirme önergesi veTemiyeceğiz. Ceza ev
lerindeki bu •hükümlülerin meşrutan tahliyesi 
şüphesiz 'ki fayelalı bir netice' doğuracaktır. 

Nizamnameler mühimdir. O ba'kımdan bun
ların süratle ve1 iyi bir şe'kiılde çıkması lâzımdır. 
Zaten başka memleket I enle bir iki maddelik 
kanunlar vardır ve1 meseleleri okluğu gibi nizam-
nanu'ler hallederler. Bu sebeple yeni hükümler 
getiriyoruz. Meselâ; meşrutan tahliye, ilmî mü
şahede, sınıflandırma... Bütün bunları ve eliğe1!' 
teferruata aıit şeyleri nizamnameler uygulıyacak-
tır. Nizamnamelerin, kanunun ruhuna ve pren
siplerine uygun ve Birleşmiş Milletlerin tosbit 
ettiği insan hak ve hürriyetlerine uygun, bir şe
kilde haızırlanması amacına elbette ki tarafta
rız. Asıl mühim olan bu kanunun bütün ümit
lerimize uygun olarak gerçekleşmesi, ceza evi 
personelimin kaderine bağlıdır. İstediğiniz ka-
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dar bu hükümleri getirin; hattâ, daıha iyi hü
kümleri getirin, ceza evi personelini terfi ettir-
medrkçe ve -oraları yetiştirmedikçe bu yolda mu
vaffak olmaya imkân yoktur. Çünkü, sırtlı tah
liyede mahkûmun iyi olup olmadığına karar ve
recek ceza evi personelidir. Onların yardımları 
ve mütalâaları şart'tır. Bütün bunları yapacak 
ceza evi personelidir. Ama. bu per.:onele ayda 
200 ilâ 250 lira arasında maaş verir de onları 
terfi ettirmez ve iyi bir şekilde yetiştirmezcek 
Ibu kanımdan d.aı iyi bir netice ,bekleme<k yerinde 
olmaz. 

Yine ceza evlerimiz de bu şekilde kaldığı müd
detçe şüphesiz ki. kanundan büyük şeyler bek
lemeye imkân yoktur. Ceza evlerini, bölge ceza 
evleri ve açık ceza evleri prensibine gitmek su
retiyle süratle inşa. ettirilmeli ve bunda fedakâr
lık göstermeliyiz. 

Yine mümkünse, 2/5 ve 3/5 meşrutan tah
liye sistemine gitmek çareleri aranmalıdır. Ünı;:-
dediyorum ki; bu tadarı bu haliyle bile Türkiye'de 
ceza infazı hukuku sahasında bir dönüm nok
tası olacaktır. Bu turjarmın ceza evlerinde kara 
günlerini doldurmak için bekiiyen mahkûmları
mıza ve topluluğumuza hayırlı olmasını ve ce
miyet içinde bir merhalo temin eden bir sistem 
olarrık hukuk hayatımızda yer almasını ümit ve 
temenni ederiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — S ayın Dağlı, topluluk adına nn 
şahsınız adına mı söz istiyorsunuz? 

HAZIM DAĞLU (Çankırı) — Şahsun adı 
rıa. 

BAŞKAN — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağl 
(A / l ) , (A/2), (A/3) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasında oyunu kullanmamış sayın tiye 
var mı?.. Yok. Oy verme muamelesi bitim iştir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ucuzal. 
buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZ AL (Es
kişehir) — Sayın Başkan, saym senatörler; Ada
let Partisi Grupu adına cezaların infazı hakkın
daki kanun tasarısı üzerinde söz almış bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşları m, 
Adlî tarihimizde bugüne kadar eczaların in

fazı yolunda ceza hukukunda meydana gelen in
kişaflar ve insani düşünceler sebebiyle birkaç 
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defa değişiklikler yapılmışsa da bu değişiklikler 
tam. ve kâmil olmadığından beklenen gayeyi te
min edememiştir. 

Ceza hukukunun tarihi, mütemadi bir ilganın 
tarihi olarak görülmekte şahsi intikamdan baş
lıya u ceza hukuku insan aklı ile insanlığa güve
ni teinin eden bir çağa emmiş, insanı suçlu da 
olsa lüzumlu varlık olarak kabul ile Devlet ıs
lah ediciliği bizzat üzerine alarak, hem hukuk 
Devleti olmanın, esasını hem de insanlığın tah
ribatı nı önlemenin iınkân 1 anuı yaratmaktadır. 
Bugün insanı insanlıktan çıkarmanın ecza ola
rak kabulü devri kapanmıştır. İnsanlık ve 
ahlâk ölçülerine bağlı kalan Devlet cihetteki 
ecza hukukunun insaniliğini kabul ile en doğ
ru şekilde adaleti tecelli ettirin duruma gelmiş
tir. Böylece suçluya önem vermekle cemiyeti 
ağır yaralardan koruma çareleri aranmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Elimizdeki tasarı her bakımdan tam ve mü

kemmel olup şükranla karşdanaeak mahiyet ve 
muhteva arz etmektedir. Medeni milletlerce 
insani dönünce ışığı altında hazırlanıp tatbika
tına geçilmiş olan ve cemiyet için faydalı neti
celer sağlıyan emsaller esas tutulmak suretiyle 
kendi bünyemizdeki faktörler de nazara alına
rak hazırlanmış olan tasana ile emin, müdrik ve 
tecrübeleri geniş olan Bakanlık, Bakanlığa, bağ
lı elemanlar ve değerli hâkimlerimiz tatbikatta 
iyi neticeler sağlamak suretiyle cemiyetimiz için
de cemiyetin birer parçası olan suçluları ıslah ve 
cemiyete faydalı insanlar haline getirecekleri 
gibi, memleketimizi suçlular kütlesi olmaktan 
kurtaracaktır. Maalesef bugün 45 - 50 bin mah
kûmu bulunan bir millet olmanın üzüntüsü ve 
külfetiylc karşı karşıyayız. Bu durum maddi 
yönden Devlete besleme, muhafaza ve idare yö
nünden ağır derecede malî külfet teşkil etmekte
dir. 45 - 50 bin mahkûmun % 80 i kısa süreli 
hapse mahkûm kimselerdir. Kısa süreli hapis 
cezalarının kısmen paraya tahvili ile mahkûmi
yet kararı hem ceza evlerindeki sayıyı % 80 nis-
b etin de düşüreceği muhakkak olduğu gibi, bes
leme, muhafaza ve idare yönünden Devlet ağır 
bir malî külfetten kurtulacak, ayrıca para ce
zalarından. elde edilecek meblâğ ile mahkûm
ların masrafını karşılamanın imkânı da yaratıl
maktadır. 

Tasarının getirdiği yenilikleri ve güzel ta
raflarını teker teker ele alıp üzerinde durmak 
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istemiyorum. Fakat, bir hususun üzerinde clıı*-
madan geçemiyeceğiz. 4 ncü maddenin son fık
rasında (Taksirli suçlardan dolayı hûkmolu-
nan hürriyeti bağlayıcı ceza uzun süreli de oksa 
hakkında bu madde hükmü uygulanır.) demek 
suretiyle yepyeni âdil bir ölçü vaz'etmiş ve böy
lece taksirli suçlarla, kasdi suçlarda c:aslı ayrı
lığı temin etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yüksek malûmlarınız olduğu üzere T. C. K. 

muzun 89 nen maddesi 0 aya kadar hap:"-: 
cezalarının aranan şartların mevcudiyeti ha
linde tecilini hâkimlerin takdirine bırakmış ol
duğu halde, sucun vasfını nazara almamakta 
idi. Suç ister kasdi, ister gayrikasdi olsun ce
zanın tecili için bir sebep teşkil etmezdi, Ye 
suçlular da tefrik edilmemiştir. 

Tadarımızda bu tefrik nazara abnmış. Gayri
kasdi bir suçun failine verilen ceza uzun süreli 
hapis cezası da olsa 4 ncü maddede derpiş edi
len hususlardan istifadesi sağlanmak suretiyle 
hapis cezasının paraya tahvili mümkün kılınmış
tır. Böylece bugüne kadar kanuni imkânsızlık 
sebebiyle tatbikatta hâkimleri üzen ve çok dü
şündüren âdil bir yol bulunmuştur. 

Yukarda da arz ettiğim gibi bugün mahke
melerimizi devamlı surette meşgul eden ve ne
ticede ce~a evlerini d okludur» nnbV*—< adedi-'i 
50 bine yükselten suçluların % 80 i â lye ı ı mü
essir fiil, hakaret ve şehirlerde ise kısmen bu 
suçlarla beraber gece bekçilerinin vazifelerini 
lâyıkiylo bilmemeleri sebebiyle vatandaşla mü
nasebetlerini tanzim edememesi neticesi vazifeli 
memura hakaret, suçları teşkil etmektedir. Puro
lara verilen ceza kısa süreli hapis cezaları olma
sı ve 4 ncü maddenin getirmekte olduğu hüküm
lerine P~,ÖVQ mahkûmiyeti neticesinde hem hürri
yeti bağlayıcı hüküm azalacak ve hem de muay
yen. müddetin hitamında adlî sicilden sabıka ka
yıtları silineceğinden, netice itibariyle gerek 
mahkûm adedi gerekse sabıkalı adedi azalmış 
olacaktır. 

Hücre cezasının kaldırılması muhtelif yönler
den maddi ve mânevi faydaları sağladığı gibi, 
bilhassa sürgün cezasının kaldırılması üzerinde 
ehemmiyetle durulacak büyük başarılardır. 

Mahkûmların müşahedeye tabi tutulması, her 
biri ile yakından alâka temini neticesi onları 
cemiyete olan küskünlükten kurtarıp hayata 
bağlamak ve tahliyesi sonunda gerek maddi ve 
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gerekse mânevi yönden sağlam yapılı, ıslah ol
muş kimseler olarak cemiyetteki yerlerine ka
vuşturulmaları gibi husurslariyle tasarıyı tas-
vibetmenıeyc imkân yoktur. 

Tasarıda tatbikat sırasında birtakım mah
zurlar doğabileceği kanaat ve düşüncesine götü
ren durum var gibi görünmekte ise de ehil ve 
samimî ellerde bu mahzurların önlenmesi müm
kün olacaktır. 

Netice itibariyle tasarı, suçlulara imtiyaz de
ğil, cemiyetin insanlık yönünden tedaviye muh
taç yarasına şifa getirmektedir. Bu sebeplerle 
milletimize cezaların infazı sahasında büyük ye
nilikler getiren kanunun tatbikatta da beklenen 
neticesini görmenin bahtiyarlığı içinde, kanu
nun hazırlanmasında büyük gayret ve emekleri 
geçmiş olan Bakan ve Bakanlık erkânına şük
ranlarımızı arz ile Yüce Senatoya hürmetle se-
1 âml arım. (Alkı şla r) 

BAŞKAN — C. K. M. P. topluluğu adına 
Sayın Hazım Dağlı. 

C. K. M. P. TOPLULUĞU ADINA HAZIM 
DAĞLI (Çankırı) — Mulhterem arkadaşlarım, 
Ceza înfaz kanunu tasarısının Senatoda konu
şulması ve hakikaten kanunkşma.?! memlekete 
büyük ferrihlik getirecektir. Yalnız, bu kanun 
tam ve kâmil gelmemiştir. Kamımın tam ve kâ
mil gelebilmesi için bâzı prensiplerin de kaîbul 
edilmesi lâzımgelirdi. Ceza evlerimılz bir defa 
insanca yaşıyacak şekilde, yatıp feal'kacalk şe
kilde değildir. Angari imamca değil, o kadar 
kötü vaziyette tanzim erimiştir ki, zaten mah
kûmların cezasını çekmıcoi Mn onları ceza evle
rine sokmak kâfi gelmektedir. Binaenaleyh, 
Adalet Bakanlığının ceza evlerini ıslah husu
sunda evvelemirde bir 'kanun getirmeni ve bütçe
den büyük bir para 'alması lâzımdır. 

ikindisi; ceza evinde bulunan arkadaşlara 
verilen gıda gayrlkâfidir. Dün büyük 'bir ha-
pjsanemıizi ziyaret etmiş bulunuyorum. Müdü
rü ço'k üzüntü ile izah etti. Ceza evlerinde bir 
insana gıda için, beslenmek için verilen para
nın miktarı 125 kuruştur. Bunun 75 kuruşu ile 
ekmek alıyorlarmış, geri kalan kısmı ile de üç 
öğün yemeği temlin ediyorlarmış. Bu hakikdten 
gayriinsani bir durumdur. Sosyal 'adaletten 
'bahsederken, bir tarafta kâşaneler kurup her 
türlü imkânları temin edilen insanlar varken, 
'bir tarafta t alilinin ve kaderin -acı mukadıderatiyle 

441 



C. Senatosu B : 116 13 . 7 .1965 O : 1 
böyle yerlere düşen insanları da aç ve yoksul I 
bırakımak Are bunlara el uzatmamak hakikaten 
şayanı üzüntüdür . I 

(t e/a int'aız sisi emindi1, d işarda çalışmak is- I 
t iyen. cefalıları da gördüm. Cezalılar diyiorlar I 
ki; biz dışarda çalışclıııı, para kazanalım. Nü- I 
kümele bu verdiğim z para ile biz gıdamızı I e- I 
min edelim, Yani, Hükümete, yük olmıyalım. I 
Maalesef ceza sisteminde bunlar da gelmemiştir. I 
Asri ıııühiııı olan bir şey do, kısa sürek ceza- I 
lılara geniş mânasında al' tanındığı halde, uzum I 
süreli cezalılara 2 / ) nisbctinde at' getirileceği I 
vadedilmiş olduğu halde l/-> e indirilmiştir. Hal- I 
buki, bu, uzun süreli hapislere ç'ok ağır gelmek- I 
tedir1 arkadaşlar. Kendilerine Ceza Er le r i Umum I 
Müdürü tarafından bir gazete ile ilân edilmiş- I 
tir, demişlerdir ki ; sizin hapisler keşte ikiye ime- I 
çektir. Bunlar bu seviıw; içinde iken, birdenbire I 

üçle bire ineceği duyulunca, bu hal bunlarda I 
birtakım üzüntülerin, miri akı m isyanların doğ
masına se'beholmuştur. Ceza l i r ler i Umum AIü- I 
dürii böyle Areelise ait bir salâhiyeti kullanma 
hakkına haiz değil iken, bumu gazetelerle ilâm 
ve bütün eeza evlerine tamim etmesi hakikaten I 
huzursuzluğu intaeetnıeklodir. Bu madde hak
kında bir değişiklik yapmak hakikaten lâzım-
goldiği halde maalesef, Senatonun ve Meclisin 
tatile girmesi dolayısiyle, 'belki değişikliğe ge-
çilemiyccok ve bundan istifade (decekler de bun
dan mahrum olacaklardır, kaka.t, kısa bir za
manda Adalet Bakanlığından rica ediyoruz, 
gazetelerde yaptığı bu taahhüdü yerine getir
mek için bir tek kanun getirsin. 

.Demek ki, benim ricam; gıdaları gayrikâ fi
dir. (f ıdalarmm temini cihetime Adalet Bakan
lığı.'giImHi, bir kanun getirmelidir. 

İkincisi; çalışmak ist iyen, para kazammıak | 
ist iyen, iş tutmak istiyen insamkıra imkânlar 
hazırlamalı, bunum için- de bir kanun teklifi 
getirmelidir. 

Üçüncüsü de; taahhüdol I iği hu şeyi, 2/5 i 
muhakkak yerine getirmek için kir kanun tek- i 
lifi getirmelidir. 

Bu kanunun millete hayırlı olmasını diler 
hepinizi hürmetle salamlarım. (Alkışlar) i 

B A Ş K A N — Saym Onıay. 
İBEAHUM S A k F U T OAIAY (Ankara) | 

Pek muhterem arkadaşlar, Devlet, hizmetindeki | 
bayatımın büyük kısmını 10 binlerce mahkûm ] 
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ile birlikte geçirmiş bir arkadaşınızım. Bu 
itibarla tasarı beni çok onterose etti. ('urupları 
adına, konuşan arkadaşlarımı dikkatle dinledim. 
•Şahsını adına konuşuyorum ve 10 dakikalık za
man içine birkaç cümleyi sıkıştırmak istiyorum. 

Tasarıda bâzı eksiklikler olabilir. Bunu inkâr 
etmeye imkân yoktur. Ama, eski bir infazeı 
olarak rahatlıkla, ifade1 edeyim ki, t a sa r ı ' çok 
büyük bir merhaledir memlekette. Ve inşallah 
iyi tatbik edilebilirse, tatbik görürse, ve 
arkasından da bu tatbikata doğru getirilmek is
tidadı gösterilirse eok daha iyi olacaktır. Cemi
yetle cezanın infazı her memlekette başlı başı
na bir problemdir. Bu ceza hukuku tarihi içerisin
de biiviik bir sevir kovalar, kzun uzun bahset -
miyecoğim. (•ezanın çeşitleri vardır. Bunlar ın 
en sonunda nihayet hürriveli tahdit cezaları 
en uygun olarak seçilmiştir. H ü r r i y e t i tahdit 
eozaalrı da zaman içersinde birtakım sistemler 
içersinde bâzı değişikliklerle tatbik edilegelmiş-
tir. 

B i r görüş vardır, derler ki; efendim mah
kûmdur, sın; işliyor. Siz bunları açık havada 
gezdiriyor, dolaştırıyorsunuz, is yur t lar ında ça
lıştırıyorsunuz, para kazandırıyorsunuz. Bu na
sıl olur? Bu adam madem ki, bir ağır suç işle
miştir, madem ki cezaya müstahaktır , buna eczayı 
yudum yudum ieirmelidir, derler. Bu, bu
günkü anlayış içinde tamamen zindancı bir 
görüştür. Şimdi kanaatimce bunu ispat etmek 
çok kolav. n ü k ü m l ü v ü cemiyet cezalandırıyor, 
kapatıyor ve sonra madem ki, ifna etmiyor, 
ömrü vefa ederse bu adam cemi veto dönecek mi:' 
Cemiyete elbette dönecek, keki bu adamın ce
miyete döneceğine '/öve, ailesi beklediğine gör, 
o adamın cemiyete ıslah edilmiş, faydalı bar 
in^nıı olarak dönmesinde mi favda var, yoksa 
çektiği cezaların gavriinsani olmasından dolayı 
adamı kin, garaz gibi kötü duygularla dolu 
bir insan olarak eemivolin içine alınmasında mı 
fayda var? Bunu akıl anlamakta gecikmez. Çün
kü, okuma - yazına, sanat öğrenecektir, birtakım 
hislerle duygulanacaktır , hürriyetsever olacak
tır, insansever olacaktır. Ve hattâ ceza evlerin
deki tatbikat ııisbolinde birtakım bilgileri da
ha da artacaktır , kn azından birtakım muaşe
ret kaidelerini de öğrenecektir. 

i]fendim, is esası üzerine kurulmuş olan ceza 
evlerimizin memleketimizde tatbiki IfKU) sene-
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sinde başlar. Büyük başarı da göstremiştir. Çok 
müesseseler kurulmuştur . Yabancılar g'elmiş gür-
müşler ve hayranlıklarını ifade etmişlerdir. 
Bunlar içinde tatbikat hayat ında İngiltere 'den, 
Amerika'dan gelmiş bâzı mütehassıs uzmanla
rın bana; «Allah bizim memleketimizde1 de böyle 
müesseseler nasibetsin», dedikleri olmuştur. Ve 
bugün faraza îmralı müessesesinin hâtıra defte
rinde bu adamların isimleri vardır, (iıpta ile 
bakmışlardır, hayranlıkla bakmışlardır. •Şu hal
de bizim adalet mekanizmamızda, bilhassa ceza 
dâvaları it ibariyle geceli gündüzlü günlerce ça
lışır. Mânası? Nihayet bu çalışma evlerinde mâ
nasını bulacaktır, gelecektir oraya dayanacak
tır. Bu itibarla ceza evlerine değinmek iste
rim. 

(•eza evleri son seneler zarfında ileri mer
haleler almıştır. Binalar iyileşmeye doğru git
mektedir; ama, kâfi değildir. Çünkü, bizde mer
kez ceza evi dediğimiz yere giren insan, ken
disini bambaşka bir muhitte1 bulur. Evvelâ 
söyliyeyim ki, binalar kifayetsizdir, personel ki
fayetsizdir. Şimdi, personel kifayetsizliği yüzün
den de disiplin cezaalrı gereği gibi tatbik edi
lemez. Bu yüzden de bugün hâlâ ceza evlerimiz
de kıdemlilik, meydancılık gibi payeler vardır, 
Adem Baba koğuşları vardır, meriyyüllıatır 
koğuşları vardır. 

Bunu ceza evlerinde bulunan arkadaşlar iyi 
bilir. Ayrıca kumar vardır, uyuşturucu mad
de vardır , şiş, bıçak nevinden silâh vardır. Şim
di serbest hayatla haysiyetle, namusla yaşamış 
bir insanın elinden mütehevviren bir kaza çık
tığını kabul edelim ve bunu bu muhite geti
relim, ceza evine koyalım. Çünkü bizde tevkif
haneler de ayrı ayrı olmadığı için oraya geçti
rilir. Şimdi bu adam oraya geliyor. Xe oluyor? 
Kısa bir zaman sonra İni muhit in tesirlerinden 
kendini kur taramıyor , kültürlü insanlar harie;. 
Ama tesir altında kalıyor. Kumar ela öğreniyor: 
zehirleri ele1 hattâ tatmış oluyor. Hatla birkaç 
gün sonra yapılacak olan. duruşmada ona nasıl 
hareket edeceği cev.a evinelc teşekkül ed i irilen 
duruşma heyetleri ile1 öğretiliyor. Bunları tatbi
kat içinde1 güren insanlarız. Kötü huy da insa
nın içine ağır .ağır g-inn-; ama girdiktem sonra ela 
bağdaş kurar oturur . Şimdi, arkadaşlarım, l.oııı-
brozacılar ne1 derlerse desinler; uzun zaman bu
nun latbikatıııı yapmış bir insan olarak benim 

şahsi kanaatime güre, insan anasından' suç işle
mek ie;in doğmaz, insanı cemiyetin içinde1 aile 
etkiler, cemiyetin tesirleri 'büyüktür. Yaşanan 
muhit de insanın 'üzen-iınle büyük tesir yapar ve> 
bütün İnmlar cehaletin eseridir, arkadaşlar. Bun
lara de'ğine>ceğim. Çünkü, infazcı arkadaşlarım
la daima bu konulara acı acı karşılıklı temas et
mişizdir. Şu halde ceza evi de yaşanan bir mu
hit olarak insanı ya iyiye1 götürür veyahut da 
daha kötüye götürür. 

Biraz evvel de bahset 1 iğini g'ibi, tevkif hane1-
lere de1 dokunmak isliyorum. TcA'kiflıaneler ne 
olursa olsun ceza ejderinden ayrılmalıdır arka
daşlar. Tevkifhane (Yza Muhakemeleri Fsulü 
Kanunumuza gün1, nmvkut'a başka tü r lü mua
mele yapacaktır . Bina şartları miisaielolmazsa 
buna imkân yok ki... Şu halele1 her vilâyet ve1 ka
za. merkebinde1 hie; olmazsa böyle bölmeler halin
de veı hat tâ gönül ister ki, müstakil binalar ha
linde tmn la r ayrı lmalıdır . 

Şimdi, ceza (öderinde muhtoıvm arkadaşla
rını, basta iş olmak üzeıv, ki, esas almıyen', isi, 
okul mabet, spor, sahne1, sinema, konser, radye) 
konferans, kütüphane şart t ı r . Bunların eğitimele1 

büyük faydası vardır. Bunların yanında inzi
bati e-e'za üücıvleTİ lâzımdır. İnzibati ceza hüc
relerini bizim eskieh'U infaz zımnında çektirilen 
hücıvh'rindcn ayırmak lâzımdır. İnzibati ceza 
hiicrehn'i o kadar bu konuyu savunan bir insan 
olduğum halde biraz tattırıcı olmalıdır. \i<;in 
olmalıdır? Çünkü arasıra onları hürriyetinde'n 
almak lâzımdır. İnzibati ceza hücreleri i<;inde 
- bilmiyorum nasıl tatbik ediyor arkadaşlarım, 
son zamanlarda? - Su olmalıdır, yüznumara el
malıdır, bir divan ve bir ot yatak ve1 battaniye\si 
bulunmalıdır. Bir de, yukarıela pek irtibat sağ-
lanamıyacak • bir küetik pencere olmalıelır. Çün
kü burası lö g'ünlük ceza hücreleridir, kısa kısa 
tatbik edilir. Bu itibarla faydası çoktur, <;ok bü
yüktür . Burada aksini söyleınıeye imkân ye)ktur. 

B A Ş K A N — Sayın Omay vaktiniz dolmuş
tur , toparlayınız. 

İ B R A H İ M S A F F F T OMAY (Devanda) — 
Toparlıyacağım Sayın Başkanım. 

Arkadaşlarım, en mühim meşede1 pe'rsoned ko
nusudur. IVrsoned konusu baştaki müdürden 
sonuncu gardiyana kaelar vazifenin mahiyetini, 
kutsallığını kavramış, idare1 kabiliveti viiksek, 
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mahkûmdan para almıyan, rüşvet kabul etmi-
ycn - çünkü bunları çok gördük - insanlar ol
malıdır. Bunun için, meslek kursları açılmalı. 
Vaktiyle bu kurslar açılmıştı, bugün devam edi
yormuş, çok memnunum. Kurslardan iyi netice
ler alınmaktadır. Kurslardan çıkan insanlar ha
pishanelere daha yatkın oluyorlar. Siz de takdir 
buyurursunuz ki, umumiyetle suç saikleri, ara
zi ihtilâfları, ırz, namus meseleleri, arazi, alkol, 
kan gütmedir. 

Son olarak size bir şey söyliyeceğim; bütün 
bunlar kabili cam olsa ve Ibunların altına bir 
çizgi çekip toplıyaoak olsak gözlerimizin hadc^ 
kalan büyüyerek bir netice ile karşılaşırız ki, o 
da cehalettir. Binaenaleyh, memlekette umumi 
kültür seviyesini muayyen bir çizgiye yükselte
bildiğimiz zaman hapishanelerimiz her halde 
rahatlıyacak ve tenhailaşacaktır. Bu suretle de 
Cemiyetimiz raıhatlıyacaktır. 

Kanunun hayırlı ve uğurlu olıruasmı temenni 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Seyhan? Yok. 
Sayın özden, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan; Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

Millet Meclisinden geçip Yüce Senatoya g:>-
len cezaların infazı hakkındaki kanuni tasarımı
nı büyük bir sevinçle karşıladığımı ifade etmek 
isterim. Adalet Bakanlığı teknik komisyonların
ca hazırlanıp bundan evvelki hükümetler tara
fından Meclise sevk edilen bu tasarının yeni Hü
kümetçe de ve Genç hukukçu Adalet Bakanı 
Sayın Baran tarafından benimsendiğini görmek
le •memnuniyetimiz daha artmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu tasarı yeni alışmadığımız hükümlerle do

ludur. Şimdiye kadar alıştığımız infaz sistemi
nin tamamen ayrı metotları getiren bu tasarı 
Türkiye'yi infaz s:;stemd itibariyle Garp medeni 
hayatiyle ıbiir hizaya çıkarmaktadır. 

Muhterem Senatörler; 
Suçluya medeni bir şekilde ceza tertibetmek, 

onu ıslah ederek cemiyete iyi insan olarak tekrar 
iade etmek maksadı yanında cezanın kötü huy
lu vatandaşa da bir ibreti müessire olması gaye
si de mevcuttur. 

Her suça karşı tertibcdilen cezanın bu suret
le iki cephesi v;ardır. Fakat beşerî ihtiyaçlar, in-
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| san özgürlüğü, demokratik düşünceler insan ve 
J samimiyet hayatında gclişdikçe cezaların tatbik 
I şekilleri de değişme istidadını göstermiştir. Bil-
I hassa suçlunun aile fertlerini düşünmek onları 
t sefalete duçar etmemek, cezanın infazından son-
] ra mahkûmun cemiyet içinde yaşıyaibi'lecek ik-
I tisadi bir ortama kavuşabilmesini temin etmek 
1 gayeleri bugünkü sistemin değiştirilmesini zaru-
j ri kılmakta idi. 
I Bu tekâmül ve ilerleyiş kaçınılmaz bir hal al-
j dığmı bütün milletlerin ceza sahalarında yapı-
j lan tedrici değişikliklerden müşahede ediyoruz. 

Tarihin seyir ve tekâmülüne şöylece kısa bir na-
I zar atfedersek bu dev yürüyüşü pek bariz olarak 

görürüz. 

I Muhterem Senatörler, 
İ Eski Roma'da meselâ bir lejyon ayaklanırsa 
ş her on askerden biri masum olsun veya olmanın 
l ölüm cezasına çarptırılırdı. Yine Roma'da bu-
1 gün hiç ceza vermediğiniz çocuklarla delilere 
i ceza tatbik edildiği görülmüştür. 

f Fanconnet, ilkel adaletle ilgili bütün konu-
,! lan bakımından çok faydalı bir eser olan La res-

ponsabilite adlı kitabında Fransa'da 18 yüz yıl
da bile S ve 13 yaşındaki çocukların nl^m öl-

; darın e ve yangın çıkarma suçlarından idam edil-
; diklerini anlatmaktadır. Sicilyalı (Diodorc) de 
! kutsal bir mahkemede bir ölü cleyhine dâva açı-
| lab ildiğini yazmakta ve sonunda ölünün mezar-
j da bırakılmasına mahkemenin karar verdiğini 
î yazmaktadır. 

i Hattâ eski Fransa'da hayvanların yargı-
\ lanması bile uzun zaman müşahede edilmiştir. 

; Orta çağlarda engizisyon şeklinde ceza ter-
1 tibi usulünün beşeriyet üzerinde yarattığı tep-
4 ki medeni ilerleyiş, fükir özgürlüğü uzun zaman 
• tatbik edilen bu usulün terk edilmesini inta-
* cet ti. Diktatörlere karşı .girişilen halk iihtilâlle-
t ri eski .köhnemiş usullerle beratber insanlara 
; eziyet ve ıstırap veren ceza tatbik usullerini de 
I. tarihe gömdü. Eski Atina'da adaletli tetkik 
i edenler 'görürler ki, orada suç (bütün siteye sıç-
| ramış bir leke sayılırdı. Bu insanları 'olduğu ika-
j dar Tanrıları da yaralamış sayılırdı. 'Orada 
i duruşmadan evvel bir kurban vcrilmcısi beraet 
T de yine bir kuıiban 'kesilmesi âdetleri vardı Es-
[ ki rejimde cezaların tek temeli suçlunun sin-
I dirilmesi ve yaptığının 'kefaretini ödemesi idi. 

— * !4~-
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Cezaların dağılışı ise, hâkimin yetkisine bı

rakılmıştı. Suçlarda tarif ve sınıf yoktu. Suç
larla ahlâk aykırılığı arasında sınırlanmamış
tı. Hâkim suçlu telâkki ettiğine dilediği cezayı 
veriyordu. Fransa'da 1670 de eeza usulüne dair 
'bir emirname Ibu meseleleri düzenlemiştir. 

îslâm Hukukunda kısas ve ricim ilk devir
lerde ve hattâ yakın »bir zamana kadar uzayan 
şer'i ahkâm Türk cemiyet hayatına hâkim ol
muştur. Bunlardan uzun uzun bahsedecek de
ğilim. Cezaya taallûk eden Islâmi kaideleri 
terk ettiğimiz Ceza Kanunnamesi Hümayunun
da bu yana da nefi, kürek cezaları kaldırılmış 
idamın infaz şekli değiştirilmişti. Cumhuriyet 
ilânından sonra hayatımıza hâkim olan 765 sa
yılı Türk Ceza Kanunu da cezaların tatbik 
usulleri yönünden hugüne kadar muhtelif ta
rihlerde tadillere uğramıştır. 

Fakat 'bu tadiller ve skolastik usuller Türk 
cemiyetini iktisadi ve içtimai yönden bağlayıcı 
ve cemiyete zarar verici mahiyetten uzaklaştı-
ramıyordu. Şimdi yeni infaz sisteminin getirdi
ği kaideler modern anlayış esasları üzerinde 
kurulmuştur. 

Erbabı mucibe lâyihasında da tevsikain izah 
edildiği gibi tasarının ihtiva ettiği prensipler 
Federal Almanya, İtalya, Fransa gibi medeni 
milletlerin kalbul ettikleri görüşlere ve nihayet 
1960 da akdedilen krimoloji konferansında ka
bul edilen temennilere tamamen uygundur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu tasarı kendi kendini ıslah, infazın şahsi

liği noktalarına önem vermiş, Micro sistemini 
kaldırmıştır. Halen cezaların nevi ve infazına 
mütaallik kaidelerimiz 13 . 3 . 1926 tarihinde 
ilân edilen 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununda toplan
maktadır. Şimdi cezaların nevileri ve bunların 
infaz şekilleri bu tasarı ile bir araya getiril
miştir. 

Tasarının getirdiği yenilikler : 
Açık ve y a n açık ceza evlerinin tesisi ve 

bunların fazlalaştırılması. 
Kısa süreli hapis cezalarında elastikiyet, { 

para cezası veya (buna muvazi tedbirlerin uy- ; 
gulanması. Maıhkûmlann hepsinin çalışra'aya ; 
tabi olmaları. Mahkûmlara izin 'hakkının tanın- i 
ması. Ölüm cezalarının gizli olarak infazı bâzı ] 
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ahvalde bunun 'ertelenmesi. 'Hâkimlere geniş 
salâhiyetlerin tanınmış olması. 

Para cezalannm takdirinde şahsilik prensi
binin dikkate alınması. 

ödemeden âciz lOİanlann para cezalarının 
hapse tahvili esasının kaldırılmış •olması. 

Cezaların tecili hususu altı aydan bir sene
ye çıkanlmış olması. 

Bâzı ahvalde sabıka kayıtlarının adlî sicil
den silinmesi, bu tasarının belli başlı kaidelerini 
teşkil etmektedir. 

Yine bu tasarıya göre, şartlı tahliyede devre 
usulü kaldırılmış mahkûmiyetinin 2/3 sini iyi 
halle geçiren mahkûm talebi olmadan şartla 
tahliye usulü getirilmiştir. Müebbet ağır hapis 
cefasına çarptırılan mahkûmların 24 senesi iyi 
halle geçirdikleri takdirde şartlı tahliyeden is
tifade ettirilmeleri usulü kabul olunmuştur. 

Tasarının muvakkat 2 nci maddesi icabı ola
rak çok ceza veren ve mahkûmu iktisaden felâ
ketlere sürükliyen Ortaçağdan kalma cezalar
dan mâdudolan sürgün cezasının kaldırılması da 
cemiyeti cidden ferahlatıcı bir durumun yara
tılmasını intacedeceğini tabiî görmekteyim. 

Şunu da ifade etmeden geçemiyeceğim ki, bu 
tasarıda ufak tefek hatalar yok değildir. Birinci 
maddesi bile yanlıştır. Fakat, Yüce Meclis ayın 
16 sında tatile girecektir. Burada yapacağımı;: 
bir ufak tadil kanunun neşrini uzatacaktır. 

Aksaklıkları 'başka bir kanunla gidennek 
mümkün olacağına göre, usul hatalarının düzel
tilmesine bu yönden taraftar olmadığımı da bil
dirmek isterim. 

Bu arada Çocuk Mahkemeleri kanun tasarı
sının da biran evvel kanunlaşmasını candan te
menni ettiğimi bildirmek isterkn. 

Kanunun Türk Milletine hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ederim. Saygılarımla. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Adalı, buyurun. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, müzakere etmekte bulunduğu
muz tasarı hakikaten bugüne kadar tatbik edi
len ceza infaz sistemimiz bakımından büyük 
bir merhaledir. Ve çok faydalı olacaktır. Bu 
kanunun hazırlanmasında emeği geçen Muhte
rem Adalet Bakanlığı mensuplarına, başta Sa
yın Bakan olmak üzere tefekkürlerimi arz et
mek isterim. Kanun tümü itibariyle büyük ye-
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nilik getirmiştir. Tanı mânasiyle mükemmel ol
mamakla beraber, hakikaten bugüne nazaran 
büyük bir merhale katet mistir. Tasarının mat
buatta bâzı tereddütlerle karşılandığını müşa
hede etmiş bulunuyorum. Karikatür mevzuu ol
maktadır. Mahkûmlara fazla bir serbestlik ve
rilmiş gibi bir hava varsa da, bu kanaatimce'ye
rinde değildir. (Jütıkü, bütün infaz sistemimizin 
kötülüğüne, infaz müesseselerimizin aksaklığına 
rağmen elimizdeki istatistiklere göre, Türkye'de 
mükerrerlik nisbeti ancak binde iki ile 2,5 ıı geç
memektedir. Bu da gösteriyor ki, mahkûm ve 
mevkuflara karşı daha iyi bir sistem, daha geniş 
metotların tatbik edilmesinde asla cemiyet ba
kımından bir mahzur olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Hakanlığı 
bütçesi sırasında da arz etmiştim ; büyük hukuk
çu Beccario'nun 140 sene evvel söylediği gibi 
«Kanunların bâzı ahvalde vatandaşları bir şahıs 
olmaktan çıkararak, bir şey olmalarına müsaade
de bulundukça, hürriyet asla nıevcudolmaz.» 

Hakikat bugün mevkuf ve mahkûm vatan
daşlar fiilen insan olmaktan ziyade bir şey gibi 
muamele görmektedir. Bu tasarı bu durumu ol
dukça giderecektir. Oldukça derken, tasarının 
aksak taraflarını değil de, tasarı ile birlikte in
faz müessesesinin yani, tevkif evleri ve hapis
hanelerin bugünkü durumlarını, hapishaneden 
çıktıktan sonra, patronaj müessesesinin çalış
mamasını, bilhassa infaz müesseselerindeki per
sonelin kifayetli ve ehil kimselerden müteşekkil 
olmasını kastediyorum. Klbette ki, kanunun 
maddelerinin iyi tonzim edilmiş olması, infaz 
hukuku ve infaz sistemimizin mükemmel işıiye-
ceği mânasına gelmez. Bir hapishanede 15 gün 
ara ile. 20 gün ara ile müteaddit isyanlar çıkar, 
bir hapishane- gardiyanının gözlerinde, çantala
rında silâhlar çıkarsa, o memlekette iyi bir in
faz sistemi vardır diye kabul etmeye imkân yok
tur. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz talebe 
iken bir seminer çalışması sırasında dhon Ho-
ward isminde bir İngiliz - ki, bunu hap^slıanecil1-
ğin babası tesmiye ediyorlar - bir kitabım oku
dum. Ondan sonra dolaştığım bütün hapisha
nelerde. Türkiye'yi impraratorluk zamanında. 
bundan 50, 60 sene evvel ziyaret etmiş olan bu 
şahıs o zaman Türkiye hapishaneleri ne şekilde 
lavsif etmişse hakikaten biraz evvel Savın .Saf

fet Omay arkadaşımızın söylediği gibi, ayak 
bastı parası, meydancılık sübyan koğuşu, 
v. s. şeyler aynen bulgun bir kikim kapitonele
rimizde aşağı - yukarı göııüâmektedir. Evvelâ, 
da'ha evvel de bunu muhtelif konuşmalarda arz 
etmiştik. Hapisa nelerimizde, cez>a ve tevkif ev
lerimizde bir defa tefrik yapmak zarureti aşi
kârdır. Bugünkü ilk tahkikat sistemimizin aksak
lıkları ve ademi takip kararlarının çoğunluğu 
nazarı itibara alınırsa ve Cezai Mufhafcemcleri 
Usulü Kanunundaki tevkif zaruretleri nazara 
alınırsa, birçok vatandaşın tevkif edilmiş ol
ması mı rağmen, hapishanede yatmış olmasına rağ
men muhakemesi sonucunda beraet ettiğini veya 
ademitakip kararı aldığını görüyoruz. Bu ba
kımdan ceza evleri ile tevikif evlerinin ayrıl
ması tasarıda/ şart koşulmuştur. Bu gayet ye
rindedir. Gönül ister ki, bunu tahakkuk ettire
cek 'binalara ve müesseselere kavuşmuş olalım. 

fkincisi; 'bugünkü sistemi itibariyle, hap isa -
nelerimiz için, plânda meveudolan, öngörülmüş 
olan tahsisat, senelerden l>eri maalesef noksan 
okaıalk bütçelere konulmaktadır. Benim kanaati
me göre, zaten bugünkü hapisaneeilik, yani bina 
öMemimiz matluba muvafık değildir. Her ka
zada ve şeJhirde bir hapisane yapmaktan ziyade, 
foölge eeza evleri sistemine gitmek ve muayyen 
'bölgelerde modern ceza evleri yapmak bugünkü 
infaz aniayışma dalı a uygun olacağı kanaatin
deyiz. Bu, kanaatimce bütçeye de daha az kül
fet ta'hmil edecektir. Gaadiyaıılar, Yüksek He
yetin malûm utl ur, son bütçe gelinceye kadar, 
ikiyiiz lira ile çalışabilmekte idiler. Hapisaııe-
lerin Türkiye'deki şartları malûm. Burada bir 
TSIalı gayesi, mahkûmlarla 24 saatini beraber 
geçiren insanların iki yüz lira ile çalıştığı göz 
önüne akınıma, hangi nitelikteki vatandaşların 
bu işi talobedeeekleri malûmdur. Bu seneki son 
(bütçe do'layısiyle Sayın Adalet Bakanına biTh as
sa tekrar teşekkür etmek isterim. Kadrolar 
bir nebze yükseltilmiş, 400 ilâ 450 liraya çı
kartılmıştır. Ve talimatnamenin ıbaşgardiyanlık 
âmir hükmü de bu suretle yerine getirilmiştir. 

Tasarıda, çalışına, esıa>sımn mecburiyetinden 
'hapsedilmektedir ki; gayet yerindedir. Ancak, 
son bütçede 'bendenizin raportör olarak bütün 
gayretlerimize rağmen Vekâletin tale'bettiği dö
ner sermaye talepleri maalesef karşılanamamış 
ve mevcut işyeri esasına göre çalışan hapisane-
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leriıı adedini zannederini ki, fazlalaştırmak 
pek nıüimfcün olamıyacaktır. Tasarı iş esasını 
esas kabili ettiğine göre, bunun da Vekâletçe 
•bütçeden aktarma yapılmak suretiyle temin edil
mesini temenni etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, bağlayınız lütfen. 
ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarını, diğer arkadaşlarım da ga
yet veciz şekilde tasarının faydalarını belirttiler. 
Hakikaten artık hapisanelerdeki vatandaşlarımızı 
bir eşya gözü ile değil de, bir insan gözü i'le gör
meye medar olacak 'olan 'bu kanunun vatandaşla
rımıza ve memleketimize lıayırlı olmasını te
menni ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kifaveti müzakere takriri uel- | 
" 1 

iniştir. Hükümet veya komisyon adına görüşe
cek:: Buyurunuz Sayın Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI İRFAN BARAN (Kon
ya Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar, 'gerek 
grupları adına, gerekse şahısları adına konuşan 
Sayın Senatörlere bu kanun tasarısı hakkındaki 
beyan ettikleri kıymetli fikirlerinden dolayı te
şekkür ederim. 

Müzakereye sunulan bu kanun tasarısı mem
leket içinde olduğu kadar, memleket dışında da 
geniş akisler uyandırmıştır. Şüphesiz ki, Türk 
Ceza Hukuku ve infaz hukuku sahasında yeni 
bir merhale ve tecrübe, faydalı neticeler doğu
racağını ümidettiğimiz, temenni ettiğimiz bir 
husus olacaktır, yenilik getirecektir. Bâzı yanlış 
anlamaları önlemek için arkadaşlarımın tahlilleri
ne ilâveten bâzı ananoktaları umumi prensip
leriyle belirtmeyi faydalı sayıyorum. Parlâ
mento dışından bâzılarının sandıkları gibi mu
hakkak ki, bu kanun tasarısı bir alt kanun ta
sarısı değildir. Ancak çok kötü şartlar içinde 
infaz olunan cezaları bundan sonra medeni 
dünyanın kaimi .ettiği beynelmilel esaslar daire
sinde daha beşeri, daha medeni ve cezaların mak
sadını temin edecek olan ıslah prensibini ve 
(»sasım tahakkuk ettirici bir yenilik getirmek
tedir. Islahı temin ettiğimiz nisbette de mah
kûm için şüphesiz eski sisteme nazaran on
ların lehinde hükümler getirmektedir. Bu ba
kımdan yeni tasarı bir af kanunu olmamakla be
raber, hükümlülerin sosyal durumlarını ıslah 
edici, hükümlülük devirlerinde kendilerine da
ha insani bir hayat tarzı temin edici ve gös
terdikleri gelişme nisbetinde de kendilerine hü-
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kümlülük müddetlerinde 1/3 gibi bir miktarda 
tenzilât sağlayıcı hükümler getirmektedir. Bu 
kanun cezaların azaltılması mahiyetinde de bâzı 
cezaların kaldırılması dışında, sürgün cezası 
gibi, yenilikler getirmemektedir. Ancak mik
tarı genişletilen ve uzatılan tecil müessesesi 
ile hükümlünün aleyhine »olan tam hüküm 
arasında hâkime ortalama yeni ceza tatbiki im
kânı vermektedir. Bir yanda hükümlünün mut
lak lehinde olan bir seneye çıkarılmış tecil 
müessesesi, öbür yanda mutlak hapis cezası 
arasında bunlar tebdil etmek suretiyle, ortala
ma bir hal şekli ile hâkimlerin daha kolay hü
küm vermelerini, sandıkların durumlarına göre 
bu iki kutup arasında daha âdil ortalama hü
kümler vermesini sağlamaktadır. Bu bakımdan 
kısa vadeli hürriyeti bağlayıcı cezaların tama-
miyle kaldırıldığı gibi, bâzı gazetelerimize tel
kin edilmek istenen fikirler de yanlıştır. Bu 
kanunun getireceği bir üçüncü yenilik de, bü
tün memleketimizin, halkımızın ve siyasilerimi
zin ittifak ettiği husus, çalışma esasına müs
tenit bir hükümlülük hayatım, mutlak olarak 
tahakkuk ettireceği istikâmetinde bulunmasıdır. 
Bugün, ceza müddetleri, sağlık durumları, yaş 
durumları bakımından çalışabilecek durumda 
olan hükümlünün yarısı çalışmaktadır. Bu ka
nunun kabulünden sonra, önümüzdeki seneler
de tamamı çalışabilir hale gelecek, bu suretle 
hükümlüler müstehlik olmaktan kurtularak 
müstahsil bir duruma gireceklerdir. Ve bugün 
Türk ekonomik hayatında ceza evlerimizin 
bilinmiyeu fakat geniş olan faydalı etkileri 
çok daha fazla artmış olacaktır. 

Bu umumi hususlara temas ettikten sonra 
arkadaşlarınım bâzı temennilerine de kısaca ce
vap vereceğim. Çocuk mahkemeleri hakkındaki 
kanun maalesef, Adalet Bakanlığına ait diğer 
birçok anakanunlarda olduğu gibi Adalet Ko
misyonlarından çıkarmak mümkün olmamıştır. 
Sadece Hâkimler ve Savcılar hakkındaki Kanun 
hakkında 7 toplanma teşebbüsü akîm kalmıştır. 
inşallah önümüzdeki devrede bunların da çık
ması mümkün olur. Bu arada ceza evleri per
sonelinin bugünkü durumda bu kanunun geti
receği yenilikler bakımından kifayetli olmadığı 
hususu da haklı olarak belirtildi. Bu yılki 
bütçeden temin edebildiğimiz çok cüzi bir in
kişafın maksadı temin etmekten uzak olacağı 
aşikârdır. Türkiye'deki ceza evlerine yeni ilâ-
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Bunu nazarı itibara aldık ve bu müddeti kâfi 
gördük. Esasen bugünkü medeni garp mem
leketlerinde 'bu miktar üçte birdir. Bahsedilen 
miktar bütün hükümlülerin arzu ettiği ve he
pimize mektuplarla, telgraflarla müracaat ede
rek istenen bir müddet olmakla beraber, bu
gün tatbikatta olmadığı bana ifade edilmekte
dir. Ancak, bu kanunun muhakkak ki, bâz* 
arkadaşlarımızın belirttiği gibi, hataları olabi
lecektir. Çıkarılacak bir nizamname ile bu 
aksaklıkların bir kısmı önleneceği gibi tat
bikatta görülecek hataların esasen bu kanun
dan sonra ele alınması mecburi olan ve prog
ramımızda bulunan Ceza Kanununun yeniden 
düzenlenmeni sırasında gelecek devrede m ara
da hâsıl olacak tatbikat aksaklıklarının da gi
derilmedi mümkün olacaktır. Bu bakımdan 
müddeti nazara alarak, sayın senatörlerimizin 
kanunun çıkmasını teminen bu bahsettikleri ku-
nurlıan ıbir müddet için hoş göreceklerini ümi-
d ederiz. 

Sayın Dağlı arkadaşımızın bahsettiği gibi, 
tasarıdaki müddet ceza ve tevkif evleri tarafın
dan mahkûmlara (başka türlü ibi Miri İm emiş
tir. Böyle bir şey benim malûmatım dâhi
linde değildir. Kanun tasarısını ben üçte iki 
olarak Bakanlar Kuruluna sevk cCti'm, gerek 
Millet Meclisi Komisyonunda, Heyeti Umumi-
yesinde ve Senato Komisyonunda bu miktarı 
müdafaa ettim ve sayın parlamenterlerimiz de 
bunu böylece kabul buyurdular. Bu bakımdan 
her hangi bir başka müddet mevzuubahsoî-
mamıştır. Bu yönden de mahkûmlara aksine 
bir tamim yapılması hususu varidolmamak ge
rekir. Böyle bir şeyi burada işitmiş bulunu
yorum. Tekrar izhar buyurduğunuz fikirler, te
menniler, tenkidler ve teşekkürler için teşek
kürlerimizi sunar, bu kanunun memleketimiz ve 
milletimiz için hayırlı ve uğurlu neticeler ver
mesini temenni eder; saygılarımı sunarım. (Al
kışlar.) 
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veler yapılmış olmasına rağmen, son 16 yıl
dan beri bunlara hiçbir kadro ilâvesi yapıl
ması mümkün olamamıştır. Ceza evi personelinin 
gerek vasıf, gerek sayı ve gerekse ücretleri ba
kımından daha iyi bir hale getirilebilmesi ve 
günün şartlarını karşılıyabilmesi için hazırlan
mış olan bir kanun tasarısı tarafımdan Ba
kanlar Kuruluna sevk edilmiştir. Ümidederim 
ki, önümüzdeki devrede bu kanun gerçekleşe
cektir, Bu kanunla, arkadaşların bahsettiği, 
ayırma ve sair hususlar da gardiyanların eliyle 
değil de. tesis edilen sosyal asistan müessesesi 
ile daha ilmî, daha âdil ve daha isabetli bir şe
kilde temin edilmiş olacaktır. 

Esasen Sosyal Hizmetler Enstitüsü bu cins 
elemanları bu yıldan itibaren mezun etmek 
suretiyle de hapisaneler emrine vermeye başlan
mıştır. Ayrıca öğretmen ve doktor gibi personel 
de gardiyanların yanında bu yeni Bakanlar 
Kurulundaki tasarıda ele almnrş durumda
dır. Bu suretle ceza evlerinin kültür ve sos
yal yönünden oradaki hükümlüleri daha iyi 
yetiştirecek ve bu ayırma hususunda da müş
külleri halledecek bir duruma gelmesi mümkün 
olacaktır, izin müddetleri, hükümlülere ait bir 
kasıd olmadıkça mahkûmiyet müddetlerine mah-
subedilecektir. Ancak, bunların veriliş taızı, 
yani Sayın Sırrı Atalay'm, bahsettiği altı ayda 
bir mi, olacak, senede bir mi olacağı hususu ha
zırlanacak nizamnemede derpiş edilecek ve ora
ya bir hüküm vaz'edilecektir. 

Şartla salıverme müddetinin üçte iki yerine, 
beste üç olmasının d^ha isabetli •olncağı be
lirtildi. Bu bir kanaattir. Ancak biz bu müd
detin fazla geniş tutulması, yani tasarıda der
piş edilen % 33 miktarın % 40 a çıkarılması 
halinde, bunun cezaların miktarı bakımından 
doğuracağı sonuçlar yönünden cemiyette bâzı 
reaksiyonlar olabileceğini düşündük Çünkü, 
suçların bir de geniş mağdurlar zümroıi vardır 
ki, bunları da hesaba katmak gerekirdi. O ka
dar ki, Türk Ce^a Kanununun en ağır su
çunu teşkil eden adam ölüdürme fiilleri ha
linde, tahrik halinin kabulünden veya şartla 
salıvermeden istifade halinde 8 - 10 senelik bir 
müddet arasında mahpusun hapisaneden dı
şarı çıkması ve hürriyete kavuşması mümkün 
olacaktır. Bu müddetler çok geniş tutulduğu 
takdirde tatbikatının aksülârn elleri olabilirdi. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır, okutuyorum 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin yeterli

ğini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Mebrure Aksoley 
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BAŞKAN — Kifayet takririni oyunuza arz 

ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Maddelere 'geçilmesi hususunu -oylariımza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1965 Bütçesi (A/ l ) ve (A/3) cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 
açık oylanmasına 111 sayın üye katılmış, 106 
kabul, 5 çekimser. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Maddeyi okutuyorum. 

Cezaların infazı hakkında Kanun 

Cezaların ayırımı 
MADDE 1. — İnfaz yönünden cezalar şun

lardır. : 
1. ölüm, 
2. Uzun veya kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 

cezalar, 
3. Para cezası, 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ölüm cezası ve yerine getirilmesi 
MADDE 2. — ölüm cezası buna mahkûm 

olan kimsenin asılması suretiyle hayatının izale
sidir. 

ölüm cezası, mahkûmun mensubolduğu din ve 
mezhebin hususi günlerinde icra olunmaz. 

Gebe kadınlar doğurmadıkea, akıl hastalığına 
duçar olanlar iyileşmedikçe ölüm cezası infaz 
olunmaz. 

ölüm cezası, hükmolunan kimse hakkında 
mahkûmiyet ilâmı Temyiz Mahkemesince tasdik 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yerine geti
rilmesine karar verildikten sonra nizamnamede 
tesbit edilecek esaslar dâhilinde gizli şekilde in
faz olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Uzun ve kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar 
MADDE 3. — Uzun süreli hürriyeti bağla) ıcı 

cezalar, müebbet veya muvakkattir. 
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Müebbet ölünceye kadar devam eder. 
Muvakkat uzun süreli hürriyeti bağlayıcı ce

zalar. Altı aydan yukarı olanlardır. 
Altı aya kadar (altı ay dâhil) hürriyeti bağla

yıcı cezalar kısa sürelidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine 
uygulanabilecek cezalar 

MADDE 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezalar yerine, suçlunun ahvali mahsusasma ve 
suçun işlenmesindeki suret ve şekil hususiyetleri
ne göre mahkemece; 

1. Kabahatlerde beher gün karşılığı 5 ilâ 10 
lira, cürümlerde 10 ilâ 30 lira hesabı ile para ce
zası, 

2. Altı ayı geçmemek üzere Devlet, belediye 
hizmetlerinde İktisadi Devlet Teşekküllerinde ça
lıştırmaya, 

3. Aynen iade veya tazmine, 
4. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya 

ıslah müessesesine devam etmeye, 
5. Bir yılı geememek kaydiyle muayyen bir 

yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya meslek ve 
sanatı icradan men'e, 

6. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin Lir 
•aydan bir yüa kadar muvak&atcn geri alınması
na, hükmolunabilir. 

Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürri
yeti bağlayıcı ceza uzun süreli de olsa hakkın
da bu madde hükmü uygulanabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Para cezalarının tarifi, tesbiti ve yerine 
getirilmesi 

MADDE 5. — Para cezası kanunda yazılı 
hadler arasında tâyin olunacak bir miktar para
nın Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarretir. 

Asgari vo âzami hadleri gösterilen para cezala
rının miktarı, suçlunun iktisadi durumu, aile so
rumluluğu, meşgale ve mesleki, yaş vo sığlık du
rumu, cezanın sosyal etkisi ve uyarma amacı 
gibi hususlar göz önünde tutularak tesbit edi
lir. 
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Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükme- I 

deeeği para cezasının tâyin edeceği sürelerde ve 
belirli taksitlerle ödenmesine de karar verilebilir. 
Ancak, taksitlerden birinin süresinde ödenme- I 
mesi halinde geri kalan miktarın tamamının tah
sili gerektiğini de kararda gösterir. 

Taksit süresi iki yılı geçemez. 
Hâkim hükmettiği para cezasının tahsilini 

sağlamak üzere hükümlünün ücret, maaş veya 
mevcut ve müstakbel diğer gelirlerinin yüzde 
yirmibeşini aşmıyan bir kısmını, bunu ödiye-
cek bir kimse veya müessese tarafından tutula
rak göstereceği bir mercie yatırılmasına veya 
para cezası ödeninceya kadar hükümlünün ta
şınır veya taşmimaz inallarına, üçüncü şahıs
lar nezdindeki haklarına tedbir konulmasına da 
karar verebilir. 

Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinleşm
em Cumhuriyet Savcılığına verilir. Cumhuri
yet Savcısı bir ay içinde para cezasını ödemesi 
için hükümlüye, usulü dnii'esimle b:r öd'*- I 
m o emri tebliğ eder. | 

Ödemeye malî kudreti müsaidolmadiği usu
len tesbit edilenler hakkında hükmedilen para 
cezası hürriyeti bağlayıcı eczaya tahvil edile
mez. Bu takdirde, Devlet, İktisadi Devlet Te- I 
şekkülleri, belediye ve sair âmme hizmetlerin
de bir yılı geçmemek üzere çalıştırılır. I 

Rayice göre, emsallerine ödenen ücret tu- I 
t an hükmolunan para cezasına mahsubedilir. I 
Çalıştırma esnasında geri kalan parayı öderse 
tedbir kaldırılır. 

Çalıştırma süresi para cezasını tamamen kar
şılamamış olursa geri kalan paranın tahsili 
için ilâm Cumhuriyet Savcılığınca mahallin en 
büyük malmemuruna verilir. Malmemurlu-
ğunca hapis ile tazyik hükmü ayrık olmak 
üzere Âmme alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki Kanun hükümlerine göre infaz olunur. 

Para cezası kasden ve ihmal neticesi öden
mediği takdirde dâvanın özelliklerine göre 1 
yıla kadar hapis cezası verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etm iyeni er.... Kabul edilmiştir. 

Tecil 
MADDE 6. — Adliye mahkemelerinde para 

cezasından başka bir ceza ile mahldim olmıyan 
kimse, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya 
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hafif para veya altı aya kadar ağır hapis 
veya bir yıla kadar hapis veya hafif hapis 
cezlarmdan biri ile mahkûm olur ve geçmiş
teki hali ile ahlâki temayüllerine göre cezanın 
tecili ilerde cürüm işlemekten çekinmesine se-
bebolacağı hakkında mahkemece kanaat edi
lirse bu cezanın teciline hükmolunabilir. Bu 
halde tecilin sebehi hükümde yazılır. 

BAŞKAN'— Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. tki takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cförüşülmekte bulunan kanunun 6 neı madde

sine aşağıda arz edilen fıkranın ilâvesini teklif 
ed erim. 

Eskişehir 
Ömer TTcnzal 

«Birinci fıkradaki şartların mevcudiyeti ha
linde 18 yaşından küçük ve 30 yaşından yu
karı yaşların ise, bir yıla kadar ağır hapis 
veya iki yıla kadar hapis veya hapis cezala
rından biri ile mahkûm olup ve geçmişteki hali 
ile ahlâki temayüllerine göre, cezanın tecili ile
ride cürüm işlemekten çekinmesine sebebolacağı 
hakkında mahkemece kanaat edilirse, bu ceza
nın teciline hükmolunabilir. Bu halde tecilin f-e-
hch] lıükmüde yazılıdır.-» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet kal ilmi
yor. Takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Takririmi 
geri alıyorum, sebebini arzu ederseniz izah ede
yim. 

BAŞKAN — Geri almanızın sebebini biliyo
ruz. Hükümet olarak Sayın Bakan da bunu ifa
de ettiler. Kanunda bâzı noksanlıklar olabilir', 
ilerde telâfisi mümkündür. Fakat bu devrede 
böyle bir tadil mümkün değildir, diyorlar. Zan
nediyorum takririnizi bu gerekçe ile geri alıyor
sunuz? 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Evet, 
BAŞKAN — ikinci takrir Sayın Uzunhasan-

oğlu'nundur. Aynı gerekçe ile takrirlerini geri 
alıyorlar. 

Madde üzerinde konuşmak istiyen başka sa
yın üye? Yoktur. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Adlî sicildeki hükümlülük kaydının silinmesi 

MADDE 7. — A) Kabahat ile mahkûm 
olan kimse hüküm tarihinden itibaren bir se
ne içinde bir cürüm veya evvelki hükmün ve
rildiği mahaldeki asliye mahkemesinin kazası 
dairesinde diğer bir kabahatten dolayı aynı 
cinsten veya daha ağır bir cezaya, 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hır
sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö
tüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı 
suçlarla, ağır hapis veya beş yıldan daha fazla 
hapis cezasını müştekim suçlar haricinde ka
lan biı* suçtan dolayı mahkûm olan bir kimse, 
hüküm tarihinden itibaren beş sene içinde iş
lediği bir cürümden dolayı evvelce verilen ce
za. cinsinden bir cezaya veyahut hapis yahut 
ağır hapis cezasına mahkûm olmadığı takdir
de, ilgilinin veyahut Cumhuriyet Savcısının 
veya. Adlî Sicil Müdürlüğünün talebi üzerine, 
adlî sicildeki hükümlülük kaydının mahkemene 
silinmesine karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümlüler ile müesseselerin tasnifi ve infaz 
sistemi 

Kısa süreli cezaların yerine getirilmesi 
MADDE 8. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 

eczaların hükümlünün veya varsa kanuni ve
kili veya Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine; 

1. Hükümlü 65 yaşını ikmal etmiş veya 
sıhhi durumu ceza evinde bulunmasına mâni 
olacak derecede bozuk olduğu tabip raporu 
ile tevsik edilmiş ve hükümlülük süresi 30 günü 
geçmemişse oturduğu yerde, 

2. Hükümlülük süresi 30 günü geçmemesi 
halinde her hafta Cuma günleri en geç 19 da 
girmek ve Pazar günleri aynı saatte çıkmak su
retiyle bir ceza evinde, 

3. Hükümlülük süresi üç ayı geçmemesi 
halinde serbestçe çalışabilmesini temin için her 
gün saat 19 da girmek ve sabahları 7 de çıkmak 
suretiyle bir ceza evinde, eektirilmesinc mahke
mece karar verilebilir. 

Yukardaki fıkralardan birinin tatbikatına ait 
karara hükümlü tarafından kasden veya ihmali 
netieesi riayet olunmadığı takdirde bir aya 
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kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. Geri kalan 
cezası da ayrıca çektirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Müşahedeye tabi tutulma 
MADDE 9. — Müebbet ağır hapis cezasına 

veya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mah
kûm olanlar, hakkında tatbik edilecek rejimi 
ahlâki temayüllerini ve tefriki icabeden mües
seseyi tesbit için tecridedilmek suretiyle bir mü
şahedeye tabi tutulurlar. 

Müşahede müddeti 60 günü geçemez. 
Plükümlünün ahvali mahsusasma ve suçun 

işlenmesindeki suret ve şekil hususiyetlerine 
göre icabında müşahedeye tabi tutulmıyabilir. 

Bakiye cezaları altı aydan aşağı bulunan
lar müşahedeye tabi tutulmazlar. 

Müşahede merkezinin mütalâasiyle alâkalı 
dosya bakanlığa tevdi olunur. Bakanlık, buna 
istinaden hükümlünün gönderileceği müesseseyi 
tâyin eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Müşahede ve sınıflandırma 
merkezlerinin bulundurulacağı yer Adalet Ba
kan! ığınca tâyin olunur. 

Müşahede ve sınıflandırma merkezinin ku
ruluş görev ve yetkileri işleyişi kanuna göre ha
zırlanacak nizamnamede tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Çocuk, kadın ve diğer hü
kümlülere ait ceza evleri açık yarı acık ve kapa
lı olmak üzere sınıflandırılırlar. 

Hükümlüler 9 ncu maddede yazılı esaslar 
dâhilinde bu müesseselerden birine gönderilirler. 

Adalet Bakanlığınca hükümlünün ıslaiıında-
ki inkişaf nazarı itibara alınarak bulunduğu mü
essesenin teklifi üzerine kapalı bir müesseseden 
yarı açık veya açık bir müesseseye naklolunabi
leceği gibi gerektiğinde disiplin yönünden açık 
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bir müessesede ise, yarı açık veya kapalı bir mü
esseseye nakledilobilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
an iştir. 

MADDE 12. — Hükümlülerin ceza evlerin
de gruplara ayrılması, bunlara tatbik edilecek 
metodun tesbiti, bulundukları ceza evleri veya 
müşahede ve sınıflandırma -merkezleri tarafın
dan tavsiye edilen ve Bakanlıkça kabul olunan 
ve nizamnamede yer alacak esaslara göre ya.pi-
lır. 

BALKAN — Madde 'üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oya sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tutuklular, hükümlülerden 
ayrı müesseselerde muhafaza edilirler. Bunlar 
için müstakil bir bina tefriki mümkün olmadığı 
takdirde bulundukları ceza evinde kendilerine 
ayrılan kesimlerde kalırlar. 

Hükümlülerle tutuk!uların birbirleri ile ih
tilâflarına müsaade olunmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-ti-
yon sayın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hürriyeti bağlayıcı bir ce
zaya mahkûm olanlardan : 

a) Mahkûmiyet müddetinin 1/5 ini iyi hal 
ile geçirenlere ana veya babasının, eşinin, kar
deşinin veya çocuğunun ölümü yahut bunlar
dan birinin ciddî veya ağır hastalıkları halin
de veya zarara mâruz kaldıkları büyük yangın, 
deprem, su baskım gibi âfetlerin vukuunda 
mahfuzen veya scrbsetçe gitmek üzere bir gün
den on güne kadar, 

b) Açık müessesede bulunanlardan mahkû
miyet müdedtinin yarısını iyi halde geçirenlere 
ayrıca 72 saate kadar, nizamnamede tesbit edi
lecek esaslar dâhilinde Cumhuriyet Savcılığının 
tasvibi ile izin verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yerı sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15. — Hükümlü, ceza evi disipli
nini bozan hareketlerden dolayı inzibati mahi
yette olmak üzere her defasında onbeş günü 
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geçmemek kaydı ile ve her türlü ihtilâftan Ön
lenecek şekilde hücreye konulabilir. 

Ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden 
dolayı iki sene içinde üçten fazla hücre hapsi 
cezası almış olanlar, Adalet Bakanlığının tas
vibi ile iyi hal gösterinceye kadar inzibati hüc
re şartlarına tabi tutulurlar. Bu müddet altı 
ayı geçtiği takdirde keyfiyet yeniden gerek
çesiyle birlikte Adalet Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üve? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16. — Türk Ceza Kanununun 54 ncü 
maddesine göre mahkûm edilmiş olup da bu ce
zanın infazına başlandığı sırada veya daha ev
vel avrıca işlediği fiilden dolavı yaşı sebebivle 
hakkında T. C. K. 55 nci maddesinin tatbiki 
suretiyle hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mah
kûm eddmiş ise bu ceza infaza başlanılan ceza 
ile birlikte 55 nci maddede yazılı hükümler dâ
hilinde çektirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
ven savm üve? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuvo-
T-um. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Mahkûm bulundurulduğu 
müessesede çalışmaya mecbur tutulur. Acık 
müesseseve tefrik edilenlerden veya mahkûmi-
vet müddetinin en az 1/4 ünü iyi hal ile ge
tirenlerden, Adalet Bıkanlığı, ziraat, deniz 
avcılığı, yol, inşaat, maden ve orm^n jpbi iş 
sahalarında çalışma ekipleri teşkil edebilir. 

Çalışma mecburiyetinin tatbikini mümkün 
kılacak müesseseler ikmal edilinceye kadar, 
şartla salıverilmelerine en fazla bir sene ka-
' anlardan bu kanuna göre hazırla nncak ni-
—vmnamede tesbit edilecek yaş, meslek ve be
denî kabiliveti haiz olanlarla t*y':n olunacak 
iue.la.rin failleri resmî veya özel sektöre ait 
işyerlerinde çalıştırılabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek ist i -
ven sayın üve? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuvo-
vorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Andlaşmalarda öngörülen hü
kümler saklı kalmak şartiyle, yabancılar hak
kında Türk mahkemelerince hükmolunan hür
riyeti bağlayıcı cezaların infazının, mütekabili-
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yet ve cezanın aynen tatbik olunacağı hu
susu taahhüdedilmek kaydiyle, yabancının men
sup bulunduğu Devletin infaz müesseselerine 
bırakılmasına, Adalet Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca karar verilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mesruten tahlive 
MADDE 19. — Muvakkat hürriyeti bağlayıcı 

cezava mahkûm olanlardan bulundukları ceza 
evinde hükümlülük süresinin 2/3 ünü iyi hal 
ile g i r e n l e r talepleri olmaksızın şartla salı
verilirler. 

Bu nöbetin tâyinmde hükümlünün tutuklu 
kaldım günler de hesaba katılır. 

Şartla, salıvermeyi gerektirir mahiyette ceza 
evi ida ı^ i fı^nfından verilecek gerekseli mü
talâa hükümlünün bulunduğu yerdeki hük
mü veren mahkeme dewe<3İnde bulunan mah
kemeye tevdi edilir. Mahkeme bu mütalâan 
tasvibettirri takdirde şartla salıverme kararı 
derhal yerine getirilir. 

Mahkeme şartla salıvermeyi tasvibetmediği 
takdirde gerekçesini kararda gösterir. 

Bu karar alevhine hükümlü veya veldli 
yahut kanuni mümessil ve Cumhuriyet Savcısı 
tara^ndan acele itiraz yoluna başvurulabilir. 

Mah^1*m nHuklan pv^bbet a«*ır b^p's ec
zasının 24 yılını ivi halle geçiren hükümlü
ler hakkında yukardaki fıkralar hükümleri uy
gulanır. 

Bu kanunun 8 nci maddesinin 1. 2 ve 3 ne" 
bendleri weîHnee kısa süreli hürriyeti bnn--
lavıcı cezaların infazına karar verilenler şartla 
»alıvermeden faydalanamazlar. 

Şartla salıverilmelerine 15 gün kalan hüküm
lülere, normal hayata avdetlerini saglıvacak 
ve r« temin edebilecek imkânların verilmesi için 
kendi baslarına ve.va, infaz sonrası yardım mües
seseleri ile temasa geçmek üzere izin verilebilir. 

Şartla salıverilmiş olan hükümlüler hakkın
da şartla salıverme müddetinin hitamına kadar 
T. C. Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve 4 ncü 
fıkraları hükümleri tatbik olunur. 

Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nis-
betinde şahsi hakları tazmin etmesi şartına ta
lik edilebilir. 

x; i 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

yen sayın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici hükümler 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür

lüğe girmesinden evvel mahkûm olanlardan 
haklarında verilen cezanın miktar veya nev'i 
itibariyle tecilden istifade edemiyenler, bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay 
içinde hükmü veren mahkemeye müracaat ede
bilirler. Bu takdirde hükmü veren mahkeme, 
durumu 6 nci maddedeki şartlara uvduğu tak
dirde mahkûmun cezasını tecil edebilir. 

Mahkûmun müracaatı üzerine gereğinde in
fazın tehirine mahkemece karar verilebilir. 

BAŞKAN — Madde ürerinde görüşmek isti-
ven sayın üve? Yok. Maddevi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Türk Ceza Kanunu 
ile hususi kanunlarda yazılı sürgün cezaları 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen savın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte kesinleşmiş bulunan mah
kûmiyetler hakkında 4 ncü madde hükmünün 
uygulanabilmesi, ilgilinin bu kanunun yürür
lük tarihinden itibaren üç ay içinde kararı ye
ren mahkemeye müracaatına bağlıdır. 

BAŞKAN -
yen savın üye? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) 
kan, bir sorum var efendim. 

Madde üzerinde görüşmek isti-

Saym Baş-

i BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
t 

\ EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim, 
t 

l bu geçici maddede; «yürürlüce girdiği tarihte 
[ kesinleşmiş bulunan mahkûmiyetten» bahsedi-
İ yor; kesinleşecek, devam etmekte olan mahkû-
j mivet hakkında da bir değişiklik yapılabilir mi 
I yapılamaz mı? 
! ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
I SÖZCÜSÜ ZÎPTNÎ BETÎL (Tokat) — Efen-
I dim, zaten kesinleşmiş mahlrûmiyet için gayet 
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tabiî bıi yapılacak. Ve infazı devam edenlere 
de şâmildir efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCİ MADDE 4. — Diğer kanunların bu 
kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İEÇÎCl MADDE 5. — Bu kanuna göre ha
zırlanması öngörülen tüzük kanunun yayım ta
rihinden itibaren üc ay içinde hazırlanarak yü
rürlüğe konur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

UEÇİCÎ MADDE G. — Tüzük yürürlüğe gir
meden önce infazı gereken ölüm cezalan T. C. K. 
nun .1.2 nci maddesindeki esaslar dairesinde ye
rine getirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Müebbet ağır hapis 
cezasına mahkûm bulunanlarla uzun süreli hür
riyeti bağlayıcı cezaya malıkûm olanlar hak
kında tatbik edilecek rejimin yalnız uzun sü
reli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olan
lara münhasır olmak kaydiyle müşahede mer
kezleri ikmal edilinceye kadar işbu tecrit ve 
müşahedeye tabi tutulma keyfiyeti Adalet Ba
kanlığınca peyderpey tâyin ve tatbik olunur. 

13-7.1965 0 ; 1 
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-

yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Son hükümler 

Yürürlüğe giriş 
MADDE 20. — 4 ncü maddenin 2 ve 4 ncü 

bendleri, f> nci maddenin 7 nci fıkrasındaki 
(Devlet, İktisadi Devlet Teşekkülleri, belediye 
ve sair âmme hizmetlerinde bir yılı geçmemek 
üzere çalıştırmanın sureti tatbikine) dair hüküm
ler ile 12, 14, 17 nci madde hükümleri tü
zük ile birlikte diğer maddeler ise kanunun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — Bu kanunun hükümlerini 
Adalet Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenleı.'.. Kabul edilmiş ta
sarı kanuni aşmıştır. 

Ceza evlerinde bulunan binlerce vatandaşın 
beklediği bu kanunun kendilerine ve bundan 
sonra da hasbelkader suç işliyecek vatan
daşlarımıza hayırlı olmasını, Cumhuriyet 
Senatosu adına temenni ederiz. 

Saat 14,30 da yapılacak T. B. M. M. birleşik 
'toplantısından sonra toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,25 
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1965 vık Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

daki kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Salt (;o«hmluk sağlannııslır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
EmanuLlak Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdiiek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAE 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 1 î 1 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler .- 0 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 7 1 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenlerj 
BOLU 

Rahmi Arı kan 

BURSA 
Baki Güzey 
Cali it Ori.aç 

ÇANAKKALE 
Nihal Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagök 
Örn er Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Anburun 
Fikret Gündoğan 
Hasan Ekrem Özden 
Rifat öztürkeine 

İZMİR 
İzzet Bir and 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul 1111 ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Binin Açar 
Orhan Süersar: 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Kviiya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

FİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

RİZE 
Osman Mccdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abd u rrahman. Ka va k 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntas 
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ADANA 
Galip Afşar 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

[Çekinser] 
BİNGÖL 

Sabri Tor-çuoglu 
İSTANBUL 

M. Cemal Yıldırım 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Knver Kök 

L6 13 • 7 .1965 0 :1 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 

llasaıı Atakan 
Ömer Et gün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Adil ünlü 

ekinser] 
İNGÖL 
rçuoglu 
ANBUL 
. Yıldırım 

tılmıyanlar] 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

lunver Kök 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zalo&lu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyofilu 
Mucip Ataklı 
Suphi Oürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehme* Ü naldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Rasioı Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Daman Alişin#&lu 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 

C. Senatosu B : 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Perid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukraaç 

[Oya kat 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Şeref Kayalar (I.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Uısan TTamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bamrıınelu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Mehmet izm en 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Neeip Seyhan (1. Ü.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Osman Zeki Oümüşoğlu 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
nüseyin Kalpaklıoğlt 
Suad üayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çıımralı (1.) 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet 0ener 

ORDU 
Kşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoghı 
Ziya önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğîu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alanknş 
Âmil Aıtus 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
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[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

• * I 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ıi(i \ :cı 
13 . 7 . 

Saat 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KUEULA SUNUŞLARI 
1. — Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat 

Tüi'k Anonim Şirketinde mevcudiyeti iddia' 
edilen yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu (10/:>, 
10/5) 

2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
:!. — Yüksek Hakimler Kurulu üyeleri se

çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCKLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
13 - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK î Ş LER 

1. — 1.905 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/o) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe 
Komisj'oııu raporu (Millet Meclisi 2/881; Cum
huriyet Senatosu 2/18:i) (S. Sayısı : (İTO) | Da
ğıt ma tarihi : 11 . 7 . 19651 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLET? 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 

İŞLER 

I. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nuna bağlı ve 7168 ve -15 sayılı kanunlarla de
ğiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine da
ir kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/676; Cumhu-
rivet Senatosu 2/lfio) (S. Savısı : 655') | Da-

I UR LEŞİM 

1965 Sah 

: 11,00 

ğıtma tarihi : 24 . li . 1965 J (Bitiş tarihi : 
25 . 9 . 1965) 

2. — Cezaların infazı hakkındaki kanun ta
sarısının Millet. Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/8G0, Cum
huriyet Senatosu 1/564) (S. Sayısı : 056) |Da
ğıtma tarihi : 29 . (5 . 1965] (Bitiş tarihi : 
2(i . 7 . 1965) 

:i. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince1 kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Sa
vunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/518, 
Cumhuriyet Senatosu 1/542) (S. Sayısı : 657) 
| Dağıtma tarihi : 2!) . 6 . 1965| (Bitiş tarihi : 
5 . 8 . 1965) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal. Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava- Ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun: bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân, Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtına ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/617, Cumhuriyet Sena
tosu 1/548) (S. Sayısı : 658) | Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1965| (Bitiş tarihi : 1:5 . 8 . 1965) 

X 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
yeti ve Avrupa Parlamentosu Heyeti tara Tın
dan, Türkiye ile Avrupa- Ekonomik Toplulu
ğu arasında bir ortaklık yaratan 12 Eylül 196:5 
tarihli Ankara Anlaşmasının 27 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak 
kabul edilen metnin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mee-

(DeVanu arkada) 



lisi 1/862, Cumhuriyet Senatosu 1/565) (S. Sa
yısı : 661) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 19 . 7 . 1965) 

6. — Malatya Bölge Tayyare Tamir Fabri
kası tamirhanesine ait kerpiç binada 26 . 1 . 1949 
gecesi çıkan yangın neticesinde Hazine lehine 
doğan alacağın affı hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/820, Cumhuriyet Senatosu 2/165) (S. Sa
yısı : 660) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 23 .9.1965) 

X 7. — «Merkezî Andlaşma Teşkilâtının, Mil
lî Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Sta-
tütüleri hakkında Andlaşma» ve Eki mektupla
rın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/166; Cumhuriyet Sena
tosu 1/566) (S. Sayısı : 662) [Dağıtma ta
rihi : 1 . 7 . 1965] (Bitiş tarihi : 23 . 9 . 1965) 

8. — Toplum zabıtası kurulması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/768, Cumhuriyet Senatosu 1/568) (S. 

2 — 
Sayısı : 663) [Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 25 . 9 . 1965) 

9. — îl özel idarelerinin ve belediyelerin ge
lirlerinden pay ayrılmasına dair mevcut kanun
lardaki bâzı maddelerin değiştirilmesine bâzı 
maddelerin kaldırılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/853; 
Cumhuriyet Senatosu 1/569) (S. Sayısı : 667) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1965] 

10. — 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununda 
bâzı değişiklikler yapdmasma ve akar yakıtlar-

j dan alman Hazine hissesinin kaldırılmasına dair 
i kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu-
| nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko-
j misyon raporu (Millet Meclisi 1/791, Cumhu-
! riyet Senatosu 1/588) (S. Sayısı : 668) [Da-
j ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1965] 

11. _ 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nunun 93 ncü maddesinin sonuna bir bend ek-

> lenmcsi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec-
i lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sc-
; natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
i 2/757; Cumhuriyet Senatosu 2/168) (S. Say* 
{ sı : 666) [Dağıtma tarihi - . 8 . 7 . 1965] 

- . . > . . i»-«-< ...... 



Dönem : 1 l?CSü 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 0 0 

Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sa
yılı kanunlarla değiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 /676; 
Cumhuriyet Senatosu 2/163) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 933) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 6 . 1965 

Kan ı in I ar Müdürlüğü 
Sayı : 8344 - 46240 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 17 . 6. 1965 tarihli 130 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı kanun
larla değiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

Not : Bu fieklif 10 . 3 . 1964 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 30 . i; 9 . 15 ve 17 . 6 . 1965 tarihli 96, 125, 128 ve 130 ncu birleşimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmişti)'. (JliHct Meclisi S. S. 933) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Konmsyonu 
Esas No. : 2/163 23 . 6 . 1965 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 17 Haziran 1965 tarihli 130 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna Ibağlı ve 7168 ve 45 
sayılı kanunlarla değiştirilmiş bulunan cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifi Millet Mec
lisi Başkanlığının 19 Haziran 1965 tarihli ve 8344 - 46240 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senato
su Başkanlığına gönderilmekle Cumhuriyet Senatosunun 22 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Bütçe ve Plân Komisyonundan beşer üyenin iştiraki ile ku-
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rulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 28 Haziran 1965 tarihli toplantısında Hükümet 
adına Adalet Bakanı hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Millet Meclisince kabul edilen metin, İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel ve 16(3 ar
kadaşının Yargıtay kanunu teklifinin Genel Kurul müzakereleri sırasında komisyon tarafın
dan geri alınıp, teklifin sadece 29 ncu maddesi benimsenmek suretiyle meydana gelmiştir. 

Bu metin, 7168 ve 45 sayılı kanunlarla değiştirilen Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin kaldırılıp yerine hâkim ödeneklerini düzenliyen yeni bir cetvel ko
nulmasını öngörmektedir. 

Millet Meclisince kalbul edilen metnin gerekçesi uygun görülmüş ve muhtevasını teşkil eden 
her üç madde aynen kabul edilmiştir. 

Ancak, Komisyonumuz, hâkim ve Cumhuriyet savcılarına verilecek olan ödeneklerin kadro 
maaşlarına göre değil, fiilen almakta oldukları aylıklar esas tutulmak suretiyle tesbit ve tâyin 
edilmesini ve diğer taraftan Danıştay Kanununa muvazi olarak kadro maaşlarının da ayarlan
masında fikir birliğine varmış ise de tetkik olunan kanun teklifinin hâkim ödeneklerini düzen
liyen cetvelin değiştirilmesini öngörmekte olması ve kadrolarda yapılacak değişikliğin de Yüksek 

Meclise sevk edilmiş bulunan Hâkim ve savcılar kanunu tasarısında esasen ele alınmış bulunması 
sebebiyle Millet Meclisince kalbul edilen sistemin muhafazası uygun görülmüştür. 

Bununla beraber, yukarda işaret edilen hususların biran önce tahakkuku için gereken teşebbüs
lere girişilmesinin de temenni olarak raporda ifade edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da ka
bul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Aydın 

0. 8. Sangöllü 

İstanbul 
Söz hakkını mahfuzdur 

E. Özden 
Söz 

Sözcü 
Tokat 

Z. Betil 

İstanbul 
hakkım mahfuz 
E. Adalı 

Kâtip 
Diyarbakır 

Söz hakkım mahfuz 
A. Er doğarı 

Uşak 
Söz hakkım saklıdır 

K. Coşktmoğlu 

Tunceli 
Söz hakkım saklıdır 

M. A. Demir 

Kastamonu 
İV. Tuna 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı, Kanuna bağlı 
ve 7168 ve 45 sayılı Kanunlarla d eğiştir ilmi* 

bulunan cetvelin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Hâkimler Kamımın a ek 5017 
sayılı Kanuna bağlı ve 7168 ve 45 sayılı Kanun
larla değiştirilmiş bulunan ödenek cetveli kaldı
rılmış yerine ilişik (1) sayılı cetvel eklenmiştir. 

Bu ödeneklerin ödenmesinde 5017 sayılı Ka
nunun ikinci maddesi ile 7244 sayılı Kanunim 
üçüncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 2. -— Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihini takibeden aybaşından itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Kanuna bağlı 
ve 7168 ve 45 sayılı Kanunlarla değiştirilmiş 

bulunan cetvelin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 
Mille* Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel 

aynen kabul edilmiştir. 

Aylığı Derece 

2 000 
1 750 
1 500 

1 500 
1 250 
1 100 
950 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

600 
500 

1 
2 
3 

3 
4 
5 
6 

3 
4 
5 

.6 
7 
'8 

9 
10 

[1] SAYILI CETVEL 

Ödenek cetveli 

Hâkimlik ve savcılıık ısınıtfı Aylık ödeneği 

[Yangıtaiy Birinci Bag-kana, Yargutay ikinci Basştoanıljarı, Yar-] 
hgıtay Üyeleri, Cumhuriyet Bıaşsaivcısij üımnlhuriyefc İkinci1! Birinci derece 
-İBaşsaıveılları, Yargıtay Cumhuriyet SaîVeılian, Adalet Ba}- ni'emuıriulk çaylığı 
| İfcaınllığı Müsteşarı, Teftiş Kuraluı Başkanı, G-enel Müdürleri, | tutarının % 60 ı 
[Yüksek Hâkimler Kurulu asıl' ve yediefc ülyeferi J 

r 
I Birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılarla bumlıardanı idari 
] Ihizımıetlerde çalışan lar 

l 
["İkinci sınıf Hâkim ve Savcılarla, bunlardan idari hizmetler-] 
ide çalışanlar [ 

J 
fÜçüncü sınıf Hâlkim ve Savcılarla bunlarldan idari hizmuet-] 
-jlerde çalışanlar \-

{ J 

^ Yaırdumicılük sınıfı ve bunlardan idari hizmetlerde çalışan-^ 

• • mm* »• 

1 400 

1 200 

900 

700 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cezaların infazı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/860, 1/564; Cumhuriyet 

Senatosu 1 /564) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 982) 

Millet 31eclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 6 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11322-64923 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 22 . 6 . 1965 tarihli 132 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Cezaların infazı hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 19 . 5 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 2 ve 22 . 6 . 1965 tarihli 121 ve 132 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S, Sayısı : 982) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 25 . 6 . 1965 

Esas No. : 1/564 
Karar No. : 129 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Haziran 1965 tarihli 132 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, Cezaların infazı hakkında kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 
23 Haziran 1965 tarihli ve 11322-64923 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle Komisyonumuzun 25 Haziran 1965 tarihli Birleşiminde Hükümet adına Adalet Ba
kanlığı ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü 
de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, cezaların infazı hakkındaki memleketimizde mer'i sistemin, modern anlayış esas ol
mak üzere düzenlenmesini öngörmektedir. 

656 
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a) Tasarının hazırlanışında faydalanılan kaynaklar : 
Komisyon müzakerelerinde Hükümet temsilcilerinin vermiş oldukları izahattan, tasarının hazır

lanışında Federal Almanya, italya, Fransa gibi memleketlerin bu yolda kaydettikleri gelişmeler
den ve uygulamalardan ve nihayet 1960 yılında Londra'da toplanan Kriminoloji Enstitüsü Konfe
ransında kabul edilen prensiplerden faydalanıldığı ve bünyemize intibak ettirilmeye çalışıldığı anla
şılmıştır. 

b) Tasarının benimsediği prensipler : 
ı) İnfazların şahsiliği. 
ıı) Hücre sisteminin kaldırılması. 
m) Açık ve yarı açık ceza evlerinin tesisi ve adedlerinin artırılması. 
iv) Kısa süreli hapis cezalarında, suçlunun kendi kendisini ıslaha imkân verme ve mümkün 

olduğu kadar bu cezalar yerine elâstikî bir para cezası veya buna parelel diğer tedbirlerin uygu
lanabilmesi. 

v) Hükümlülerin tamamını kapsıyan bir çalışma sistemi. 
vı) Bâzı hallerde hükümlülere izin hakkı tanınması . 
vıı) Gerekli ve yeterli niteliği haiz ceza evi personeli yetiştirilebilmesi. 
vııı) Ceza ve ıslah evlerinde özel servislerin kurulması. 
c) Tasarının getirdiği yenilikler : 
Tasarının benimsediği prensiplere yukarıda işaret etmiştik. Tasarı, bu prensiplerden istifade 

etmek suretiyle sistemimize yeni müesseseler getirmektedir. Bunları şöyle sıralıyabiliriz; 
ı - Ölüm cezaları gizli olarak infaz olunacaktır. Kanunda sıralanan haller mevcııdolduğu tak

dirde infaz ertelenecektir. 

ıı - İnfaz yönünden cezalar üçe ayrılmış ve özellikle hürriyeti bağlayıcı cezalar «uzun ve 
kısa süreli» olmak üzere kendi içinde iki kısımda mütalâa edilmiştir. Uzun süreli hürriyeti bağ
layıcı cezalar müebbet veya muvakkat olarak ikiye, ayrılmış ve altı aya kadar (altı ay dâhil) 
hürriyeti bağlayıcı cezalar da «kısa süreli» olarak kabul edilmiştir. 

m - Hâkimin takdir yetkisi genişletilmek suretiyle kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalardan 
biri yerine tasarının 4 ncü maddesinde tadadedilen tedbirlerden birinin uygulanması imkân dâhi
line sokulmuştur. 

iv - Para cezalarının miktarının tâyininde ise, asgari ve âzami hadleri gösterilen para cezaları
nın miktarı suçlunun iktisadi durumu, aile sorumluluğu, meşgale ve meslekî yaş ve sağlık durumu, 
cezanın sosyal etkisi ve uyarma amacı gibi hususlar göz önünde bulundurulmuştur. 

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde hükmedeceği para cezasının tâyin edeceği sürelerde ve 
belirli taksitlerle ödenmesine de karar verebilecektir. Taksit süresi, iki yılı geçemiyecektir. Ödeme-
den âciz olanlar hakkında, para cezasının hapse tahvili sistemi kaldırılmıştır. 

v - Cezaların tecili konusunda da hâkimlerin takdir yetkileri genişletilmek suretiyle, halen yü
rürlükte bulunan kanundaki altı aydan ibaret olan âzami tecil hakkı, cezaların nevine göre 
1 yıla kadar çıkartılmıştır. 

vı - Suç işliyen bir kimsenin ıslâh edilerek topluma iadesinden sonra geçmişinin bu kötü dam
gasını bütün hayatı boyunca taşımasını önlemek ve sabıkasının iş hayatına engel olmamasını 
sağlamak üzere, belirli suçlar dışında sabıka kaydının adlî sicilden sil inebilmesi esası kabul edilmiş
tir. 

vıı - Kısa süerli hürriyeti bağlayıcı cezalarda; yaşlı veya hasta hükümlülerin 30 günü geçmiyen 
hükümlülükleri halinde bu cezaların ikametgâh!annda çektirilebilmeleri hususunda ve 3 ayı geçmiyen 
hükümlülerde ise, kendisinin ve ailesinin, hükümlün ün emeğinden ayrı geçimi sağlıyacak bir ge
liri mevcudolmadığı takdirde cezanın geceleri infaz olunnbilıncümi bağlıyacak hüküm getirilmiştir. 

vııı - Yabancılar hakkında Türk Mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezaların infa-

0. Senatosu ( S. Sayısı : 656 ) 
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zının, mütekabiliyet ve cezanın aynen uygulanacağı hususu taahhüdedilmek şartiyle, yabancının men-
subolduğu devletin infaz müesseselerine bırakılması sağlanmış ancak, andlaşmalarda öngörülen hüküm
ler saklı tutulmuştur. 

ıx - Şartlı tahliyede devre usulü kaldırılmış, hükümlünün tutuklu kaldığı günler hesaba katılmak 
suretiyle, hükümlülük süresinin 2/3 nü iyi halle geçirenlerin, talepleri olmaksızın şartla salıverilmeleri 
kabul edilmiştir. Müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olanlardan 24 yılını iyi halle geçirmiş bulunan
ların şartlı tahliyeden istifadeleri sağlanmıştır. 

Meşruten tahliyeden istifade edecek olanlara, tahliyelerinden 15 gün evvel, normal hayata dönü
şünde kendisine iş temin edebilecek imkânlen hazırlamak ve infaz sonrası yardım müesseseleriyle tema
sa geçebilmek üzere izin verilmesi de kabul edilmiştir. 

Tasarı, yukarıdan beri izah edegeldiğimiz yeniliklerin yanısıra, hükümlünün sefalete maruz bırakıl
maması ve insan haysiyetiyle kabili telif görülmemesi gerekçesiyle sürgün cezasının da kaldırılmasını 
ön görmektedir. 

c) Uygulamanın düzenlenmesi : 
Bu tasarı ile getirilen sistem ve müesseselere ilişkin hususlar tüzükle düzenlenecektir. 
Tasarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1.8, 19, geçici 

madde 1, 2, 3,4,5, 6, 7, 20 ve 21 nci maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu kanunda Sözcü Sözcü Kâtip 
Aydın Çanakkale Tokat Kastamonu 

5 nci ve 7 nci maddelere İV. Altan 5 nci maddenin son 19 ncu maddede 
muhalifim fıkrasına muhalifim Söz hakkını mahfuz 

O. S. Sanyöllü Söz hakkım saklıdır A. N. Tuna 
Z. Betil 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ağrı Diyarbakır 
K. Kaplan Â. Artus Söz hakkım saklı A: Erdoğan 

İmzada bulunamadı S. Türkmen 
Konya 

M. Obuz 
İmzada bulunamadı 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 656 ) 
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MİLLET MECLÎSİMİN KABUL ETTİĞİ METlN 

Cezaların infazı hakkında Kanun 

Cezaların ayınmı 
MADDE 1. — infaz yönünden cezalar şunlardır : 
1. Ölüm, 
2. Uzun veya kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar, 
3. Para cezası, 

Ölüm cezası ve yerine getirilmesi 

MADDE 2. — Ölüm cezası buna mahkûm olan kimsenin asılması suretiyle hayatının izalesidir. 
ölüm cezası, mahkûmun mensubolduğu din ve mezhebin hususi günlerinde icra olunmaz. 
Gebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığına duçar olanlar iyileşmedikçe ölüm cezası infaz 

olunmaz. 
Ölüm cezası, hükmolunan kimse hakkında mahkûmiyet ilâmı Temyiz Mahkemesince tasdik ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisince yerine getirilmesine karar verildikten sonra nizamnamede tesbit 
edilecek esaslar dâhilinde gizli şekilde infaz olunur. 

Uzun ve kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar 

MADDE 3. — Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar, müebbet veya muvakkattir. 
Müebbet ölünceye kadar devam eder. 
Muvakkat uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar. Altı aydan yukarı olanlardır. 
Altı aya kadar (altı ay dâhil) hürriyeti bağlayıcı cezalar kısa sürelidir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanabilecek cezalar 

MADDE 4. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine; suçlunun ahvali mahsusasma ve 
suçun işlenmesindeki suret ve şekil hususiyetlerine göre mahkemece; 

1. Kabahatlerde, beher gün karşılığı 5 ilâ 10 lira, cürümlerde 10 ilâ 30 lira hesabı ile para ce
zası, 

2. Altı ayı geçmemek üzere Devlet, belediye hizmetlerinde iktisadi Devlet Teşekküllerinde ça
lıştırmaya, 

3. Aynen iade veya tazmine, 
4. Altı ayı geçmemek üzere bir eğitim veya ıslah müessesesine devam etmeye, 
5. Bir yılı geçmemek kaydiyle muayyen bir yere gitmekten, bâzı faaliyetleri veya meslek ve sa

natı icradan men'e, 
6. Her nevi ehliyet ve ruhsatnamenin bir aydan bir yıla kadar muvakkaten geri alınmasına, 
Hükmolunabilir. 
Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriyeti ıhağlayıcı ceza uzun süreli de olsa hakkında 

bu madde hükmü uygulanabilir. 

Para cezalarının tarifi, tesbiti ve yerine getirilmesi 

MADDE 5. — Para cezası kanunda yazılı hadler arasında tâyin olunacak bir miktar paranın 
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

Asgari ve âzami hadleri gösterilen para cezalarının miktarı, suçlunun iktisadi durumu aile 
sorumluluğu, meşgale ve meslekî, yaş ve sağlık durumu, cezanın sosyal etkisi ve uyarma amacı gibi 
hususlar göz önünde tutularak tesbit edilir. 

Mahkeme gerekli gördüğü takdirde, hükmedeceği para cezasının tâyin edeceği sürelerde ve be-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 656 ) 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Cezaların infazı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metilinin. 1 nci maddesi aıyıuem kalbul edilmiştilr. 

MADDE 2. — M'llet Meeliisi metnimin 2 ıuei mıaıddesd a/ynıen kaibuıl edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecılsü metninin 3 mcü maddesi aynıen kaibul edilmıi$taa\ 

MADDE 4. — Millet Meclîsi metninin 4 ncü maddesi aynıeoı kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — MiUlet Meclisi metninin 5 nıci malddesi aynıen kabul edilimiî taır. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 656 ) 



Millet Meclisinin kabul ettiğti metân 

lirli taksitlerle ödenmesine de karar verebilir. Ancak, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi 
halinde geri kalan miktarın tamamının tahsili gerektiğini de kararda gösterir. 

Taksit süresi iki yılı geçemez. 
Hâkim hükmettiği para cezasının tahsilini sağlamak üzere hükümlünün ücret, maaş veya mev

cut ve müstakbel diğer gelirlerinin yüzde yirmibesini aşmıyan bir kısmını, bunu ödiyecek bir 
kimse veya müessese tarafından tutularak göstereceği bir mercie yatırılmasına veya para cezası ödenin
ceye kadar hükümlünün taşınır veya taşınmaz mallarına, üçüncü şahıslar nezdindeki haklarına tedbir 
konulmasına da karar verebilir. 

Bu ceza hükmünü bildiren ilâm kesinleşince Cumhuriyet Savcılığına verilir. Cumhuriyet Sav
cısı bir ay içinde para cezasını ödemesi için hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri tebliğ 
eder. 

ödemeye malî kudreti müsaidolmadığı usulen tesbit edilenler hakkında hükmedilen para cezası 
hürriyeti bağlayıcı cezaya tahvil edilemez. Bu takdirde, Devlet, İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
belediye ve sair âmme hizmetlerinde bir yılı geçmemek üzere çalıştırılır. 

Rayice göre, emsallerine ödenen ücret tutarı hükmolunan para cezasına mahsubedilir. Çalış
tırma esnasında geri kalan parayı öderse tedbir kaldırılır. 

Çalıştırma süresi para cezasını tamamen karşılamamış olursa geri kalan paranın tahsili için 
ilâm Cumhuriyet Savcığmca mahallin en büyük malmemuruna verilir. Malmemurluğunca hapis 
ile tazyik hükmü ayrık olmak üzere Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanun .hükümle
rine göre infaz olunur. 

Para cezası kasden ve ihmal neticesi ödenmediği takdirde dâvanın özelliklerine göre 1 yıla kadar 
hapis cezası verilir. 

Tecil 

MADDE 6. — Adliye mahkemelerinde para cezasından başka bir ceza ile mahkûm olmıyan 
kimse, işlediği bir suçtan dolayı ağır veya hafif para veya altı aya kadar ağır hapis veya bir yıla 
kadar hapis veya hafif hapis cezalarından biri ile mahkûm olur ve geçmişteki hali ile ahlâki tema
yüllerine göre cezanın tecili ilerde cürüm işlemekten çekinmesine sebebolacağı hakkında mahke
mece kanaat edilirse bu cezanın teciline hükmclunabilir. Bu halde tecilin sebelbi hükümde yazılır. 

Adlî sicildeki hükümlülük kaydının siUnmesi 

MADDE 7. — A) • Kabahat ile mahkûm olan kimse hüküm tarihinden itibaren bir sene için
de bir cürüm veya evvelki hükmün verildiği mahaldeki asliye mahkemesinin kazası dairesinde 
diğer bir kabahatten dolayı aynı cinsten veya daha ağır bir cezaya, 

B) Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
ma,. dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlarla, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis cezasını müs-
telzim suçlar haricinde kalan bir suçtan dolayı mahkûm olan bir kimse, hüküm tarihinden itiba
ren beş sene içinde işlediği bir cürümden dolayı evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veyahut 
hapis yahut ağır hapis cezasına mahkûm olmadığı takdirde, ilgilinin veyahut Cumhuriyet Sav
cısının veya Adlî Sicil Müdürlüğünün talebi üzerine, adlî sicildeki hükümlülük kaydının mahke
mece silinmesine karar verilir. 

Hükümlüler ile müesseselerin tasnifi ve infaz sistemi 

Kısa süreli cezaların yerine getirilmesi 

MADDE 8. — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların hükümlünün veya varsa kanuni vekili 
veya Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine; 
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Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı mafddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet MeeliM metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Milleit Meclisi 'metninim 8 nci maddesi ayaıen kabuıl edilmiştir. 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 656 ) 
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Millet Meclisinin "kabul ettiği metin 

1. Hükümlü 65 yaşını ikmal eftordş veya sıMıi durumu ceza evinde bulunmasına mâni olacak de
recede bozuk olduğu tabip raporu ile tevsik edilmiş ve hükümlülük süresi 30 günü geçmemişse 
oturduğu yerde, 

2. Hükümlülük süresi 30 günü geçmemesi halinde her hafta Cuma günleri en geç 19 da gir
mek ve Pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle bir ceza evinde, 

3. Hükümlülük süresi üç ayı geçmemesi halinde serbestçe çalışabilmesini temin için her gün 
saat 19 da girmek ve sabahları 7 de çıkmak suretiyle bir cezaevinde, çektirilmesine mahkemece ka
rar verilebilir. 

Yukarıdaki fıkralardan /birinin tatbikatına ait karara hükümlü tarafından kasiden veya ihmali 
neticesi riayet olunmadığı takdirde bir aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. Geri kalan cezası 
da ayrıca çefetirililr. 

Müşahedeye tabi tutulma 

MADDE 9. — Müebbet ağır hapis cezasına veya uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm 
olanlar, haklarında tatbik edilecek rejimi ahlâki temayüllerini ve tefriki icabeden müesseseyi tesbit 
için tecridedilmek suretiyle bir müşahedeye tabi tutulurlar. 

Müşahede müddeti 60 günü geçemez. 
Hükümlünün ahvali mahsusasına ve suçun işlenmesindeki suret ve şekil hususiyetlerine göre 

icabında müşahedeye tabi tutulmıyabilir. 
Bakiye cezaları altı aydan aşağı bulunanlar müşahade3re tabi tutulmazlar. 
Müşahede merkezinin mütalâasiyle alâkalı dosya bakanlığa tevdi olunur. Bakanlık, buna istina 

den hükümlünün gönderileceği müesseseyi tâyin eder. 

MADDE 10. — Müşahede ve sınıflandırma merkezlerinin bulundurulacağı yer Adalet Bakanlığın
ca tâyin olunur. 

Müşahede ve sınıflandırma merkezinin kuruluş görev ve yetkileri işleyişi kanuna göre hazırlana
cak nizamnamede tesbit edilir. 

MADDE 11. — Çocuk, kadın ve diğer hükümlülere ait ceza evleri açık yarı açık ve kapalı olmak 
üzere sınıflandırılırlar. 

Hükümlüler 9 ncu maddede yazılı esaslar dâhilinde bu müesseselerden birine gönderilirler. 
Adalet Bakanlığınca hükümlünün ıslahmdaki inkişaf nazarı itibara alınarak bulunduğu mües

sesenin teldifi üzerine kapalı bir müesseseden yarı açık veya açık bir müesseseye noklonulabileceği gibi 
gerektiğinde disiplin yönünden açık bir müesseijcde ise, yarı açık veya kapalı bir müesseseye nakle-
dilebilirler. 

MADDE 12. — Hükümlülerin ceza evlerinde gruplara ayrılması, bunlara tatbik edilecek meto
dun tesbiti, bulundukları ceza evleri veya müşahede ve sınıflandırma merkezleri tarafından tavsiye 
edilen ve Bakanlıkça kabul olunan ve nizamnamede yer alacak esaslara göre yapılır. 

MADDE 13. — Tutuklular, hükümlülerden ayrı müesseselerde muhafaza edilirler. Bunlar için 
müstakil bir bina tefriki mümkün olmadığı takdirde bulundukları ceza evinde kendilerine ayrılan 
kesimlerde kalırlar. 

Hükümlülerle tutukluların birbirleri ile ihtilâtlarma müsaade olunmaz. 

MADDE 14. — Hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ımaihkûm olanlardan : 
a) Mahkûmiyet müddetinin 1/5 ini iyi hal ile geçirenlere ana veya babasının, eşinin, kardeşi

nin veya çoeuğunun ölümü yahut bunlardan birinin ciddî veya ağır hsaıtalıkları halinde veya za-
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Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabu'l ettiği metin 

MADDE 9. — Millet Meclüsi metninin 9 neu mıaddesi aıynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Mıildiet Meclisi metninin 10 ncu mıaddesd aynen kaibuil edilmiştir. 

MADDE 1.1. — Millet M'eciiigli metninin 11 nci mıaddeısi aıynen kabul ediilımiştir. 

MADDE 12. -— Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aıynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metininin 13 ncü maddesi aıynen kabul ediluniştir. 

MADDE 14. -— Millet Meclisi ımefrninim 14 IKCÜ maddesi aıynen kabul edilimiştir. 
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rara .mâıuız kaldıkları büyük yanıgm, deprem, su baskını gibi afetlerin vukuunda luahfuzen veya 
serbestçe gitmek üzere bir günden on güne kadar, 

!b) Açık onüessesed'e bulunanlardan mahkûmiyet müddetinin yansını iyi halde geçirenlere ayrı
ca 72 saate kadar, nizamnamede tesbit edilecek esaslar dâhilinde Cumhuriyet Savcılığının tasvibi ile 
kin verilebilir. 

MADDE 15. -— Hükümlü, ceza evi disiplinini bozan hareketlerden dolayı inzibati mahiyette 
olmak üzere her defasında onbeş günü geçmemek kaydı ile ve her türlü ihtilâttan önlenecek şekil
de hücreye konulabilir. 

Ceza evi disiplinini bozan hareketlerinden dolayı iki sene içinde üçten fazla hücre hapsi cezası 
almış olanlar, Adalet Bakanlığının tasvibi ile iyi hal gösterineoye kadar inzibatî hücre şartla
rına tabi tutulurlar. Bu müddet altı ayı geçtiği takdirde keyfiyet yeniden gerekçesiyle birlikte 
Adalet Bakanlığına bildirilir. 

MADDE 1.6. — Türk Ceza Kanununun 54 ncü maddesine göre mahkûm edilmiş olupta bu ceza
nın infazına başlandığı sırada veya daha evvel ayrıca işlediği fiilden dolayı yaşı sebebiyle hak
kında T. C. K. 55 nci maddesinin tatbiki suretiyle hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmiş 
ise bu ceza infaza başlanılan ceza ile birlikte 55 nci maddede yazılı hükümler dâhilinde çektirilir. 

MADDE 17. — Mahkûm bulundurulduğu müessesede çalışmaya mecbur tutulur. Açık mües
seseye tefrik edilenlerden veya mahkûmiyet müddetinin en az 1/4 ünü iyi hal ile geçirenlerden, 
Adalet Bakanlığı, ziraat, deniz avcılığı, yol, inşaat, maden ve orman gibi iş sahalarında çalışma ekip
leri teşkil edebilir. 

Çalışma mecburiyetinin tatbikini mümkün kılacak müesseseler ikmal edilinceye kadar, şartla 
salıverilmelerine en fazla bir sene kalanlardan bu kanuna göre hazırlanacak nizamnamede tesbit 
edilecek yaş, meslek ve bedenî kabiliyeti haiz olanlarla tâyin olunacak suçların failleri resmî veya 
özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılabilirler. 

MADDE 18. — And kısmalarda öngörülen hükümler saklı kalmak şartiyle, yabancılar hakkında 
Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının, mütekabiliyet re cezanın 
aynen tatbik olunacağı hususu taahihüdedilmek kaydiyle, yabancının mensup bulunduğu Devletin 
infaz müasseselerine bırakılmasına, Adalet, Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar ve 
r ilebilir. 

Meşrut en tahliye 

MADDE 19. — Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlardan bulundukları ceza evin
de hükümlülük süresinin 2/3 nü iyi hal ile geçirenler talepleri olmaksızın şartla salıverilirler. 

Bu nisbetin tâyininde hükümlünün tutuklu kaldığı günler do (hesaba katılır. 
Şartla salıvermeyi gerektirir mahiyette ceza evi idaresi tarafından verilecek gerekçeli mütalâa 

hükümlünün bulunduğu yerdeki hükmü veren mahkeme derecesinde bulunan mahkemeye tevdi edi
lir. Mahkeme bu mütalâayı tasrvibettiği takdirde şartla salıverme kararı derhal yerine getirilir. 

Mahkeme şartla salıvermeyi tasvibetmediği takdirde gerekçesini kararda gösterir. 
Bu karar aleyhine hükümlü veya vekili yahut kanuni mümessil ve Cumhuriyet Sevcısı tara

fından aoale itiraz yoluna başvurulabilir. 
Mahkûm oldukları müebbet ağır hapis cezasının 24 yılını iyi halle geçiren hükümlüler hak

kında yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 
Bu kanunun 8 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü bendleri gereğince kısa süreli hürriyeti bağlayı

cı cezaların infazına karar verilenler şartla salıvermeden faydalanamazlar. 
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Anayasa ve Adalet Konıisyoiiımım kabul etliği metin 

MADDE 15. — Milılet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meoliisii metnimin 16 ncı mıad'dlesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 17 nıci maıddlesi aynen kaibud. edilmiştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 nen maddesi aynen kaibul edilmiştir, 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metih 

Şartla salıverilmelerine 15 gün kalan hükümlülere, normal hayata avdetlerini sağlıyacak ve iş 
temin edebilecek imkânların verilmesi için kendi başlarına veya infaz sonrası yardım müesseseleri 
ile temasa geçmek üzere izin verilebilir. 

Şartla salıverilmiş olan hükümlüler hakkında şartla salıverme müddetinin hitamına kadar 
T. C. Kanununun 28 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları hükümleri tatbik olunur. 

Şartla salıverme, hükümlünün iktidarı nisbetinde şahsi haklan tazmin etmesi şartına talik edi
lebilir. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel mahkûm olanlardan hakların
da verilen cezanın miktar veya nev'i itibariyle tecilden istifade edemiyenler, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra üç ay içinde hükmü veren mahkemeye müracaat edebilirler. Bu takdirde hükmü 
veren mahkeme, durumu 6 ncı maddedeki şartlara uyduğu takdirde mahkûmun cezasını tecil edebi
lir. 

Mahkûmun müracaatı üzerine gereğinde infazın tehirine mahkemece karar verilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Türk ("eza Kanunu ile hususi kanunlarda yazılı sürgün cezaları kaldırıl
mıştır. 

GEÇİCİ MADDE 3. --- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmiş bulunan mahkûmiyet
ler hakkında 4 ncü madde hükmünün uygulanabilmesi, ilgilinin bu kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren üe ay içinde kararı veren mahkemeye müracaatına bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 4. - - Diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 5. Bu kanuna göre hazırlanması öngörülen tüaü'k kanunun yayını tarihin
den itibaren üç ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tüzük yürürlüğe girmeden Önce infazı gereken ölüm cezalan T.C.K. 
nun 12 nci maddesindeki esaslar dairesinde yerine getirilir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Müebbet, ağır hapis ce '.asına mahkûm bulunanlarla uzun süreli hürriyeti 
bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar hakkında tatbik edileceik rejimin yalnız uzun süreli hürriyeti bağ
layıcı cezaya mahkûm olanlara münhasır olmak kaydiyle müşahede merkezileri ikmal edilinceye ka
dar işbu tecrit ve müşahedeye tabi tutulma keyfiyeti Adalet Bakanlığınca peyderpey tâyin ve tatbdk 
olunur. 

Son hükümler 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 20. — 4 ncü maddenin 2 ve 4 ncü bendleri, 5 nci maddenin 7 nci fıkrasındaki (Devlet, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri, belediye ve sair âmme hizmetlerinde bir yılı geçmemek üzere çalıştırma
nın sureti taltlbikine) dair hükümler ile 12, 14, 17 nci madde hükümleri tüzük ile birlikte diğer mad
deler ise kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu kanunun hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. 
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Anayasa ve Adalet 'Komisyonunun kafbuıl ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meelsi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi metninin geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metninin .geçici 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 'geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 2 /881; Cumhuriyet Senatosu 2/183) 

Cumhuriyet Senatosu 7 . 7 . 1965 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5413 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu îdare âmirlerinin, 1965 yılı Bütçe Kanununun Cumhuriyet Senatosu kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
E. Aka 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

«1965 yılı Bütçe Kanununun Cumhuriyet Senatosu kısmında değişiklik yapılması hakkında 
Kanun» teklifi gerekçesi ile 'birlikte sunulmuştur. 

Müzakerelerinin öncelik r e ivedilikle yapılması hususunda delâletlerine arz ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu îdare âmirleri 

İzmir Hakkâri Tabiî Üye 
H. Onat N. Seyhan K. Karavelioğlu 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi, bütçe kanunu ile yasama meclislerinin daimi hizmetli («D» cetveli) ve geçici hiz
metli («E» cetveli) kadrolarında istihdam olunan personele aylık olarak erzak bedeli verilmekte
dir. 

Kanuna göre erzak bedellerinin günlük miktarı, fiyat konjonktürü ve geçim indeksleri esas ol
mak üzere, belediyeler tarafından tâyin olunan rayice göre kurumlarınca ödenmektedir. 

Son fiyat konjektürleri ve geçim indeksleri esas olmak üzere erzak bedeli miktarı belediye ta
rafından yeniden tâyin olunmuş ve 385 kuruşa çıkartılmıştır. Personeli bu haktan istifade eden 
kurumlar, erzak bedellerini bu yeni miktarı esas kabul ederek ödemeye başlamışlardır. 

Personelinin de bu haktan istifade ettiği Cumhuriyet Senatosu bütçesinin erzak bedeline ilişkin 
kısmında ayrılan ödenek miktarı, bu artmayı karşılıyamadığı için bahse konu personele emsallerine 
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uygun bir ödeme yapılamamış ve aynı haktan istifade eden Devlet personeli arasında bir farklılaş
ma meydana gelmiştir. 

işte bu sebeple ve gerekli ödeneği karşılıyabilmek üzere fazlası bulunan Cumhuriyet Senatosu 
bütçesinin (A/ l ) işaretli cetvelinin emekli keseneği maddesinden 15 bin lira düşülerek (A/3) işa
retli cetvelinin hizmetlilere verilecek erzak bedeline ait 35.613 ncü maddesine aktarılması icabet-
mektedir. 

Bu teklifin kanunlaşması halinde, yukarda işaret ettiğimiz gibi erzak bedellerinin belediye tara
fından tâyin olunan son miktara göre ayarlanması, aynı haktan faydalanan Devlet personeli ara
sında farklılaşmanın önlenmesi ve bir hakkın teslimi tahakkuk edecektir. 

Teklifle istenilen ödenek, bütçe içi bir aktarma ile karşılanacağından malî bir külfeti de olmı-
yacaktır. Zaten, malî portesi ancak 15 bin lira gibi cüzi bir meblâğdır. 

Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirlerinin teklifi 

1965 yılı Bütçe K aiiununu haç/ti (A./1) ve (ıY/3) işctvetli cetvellevde değişiklik yapılması hüJckındfâ 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Cumhuriyet Senatosu kısmındaki 
12.000 nci bölümün emekli keseneği karşılıklarına ait 12.370 nei maddesinden 15 000 İra düşü
lerek, (A/3) işaretli cetvelin hizmetlilere veriledek tayın bedeline ait 35.613 ncü maddesine akta
rılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğü girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Senatosu Başkanı yürütür. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«1965 yılı Bütçe Kanununun Mill'et Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun» teklifi 
gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Müzakerelerin öncelik ve ivedilikle yapılması hususunda delâletlerine arz ederiz. 

Mill'et Meclisi 
îdara Âmirleri 

Ankara Edirne Van 
Z. Pehlivanlı S. Bilgen M. Görentas 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi, Bütçe Kanunu ile yasama meclislerinin daimî hizmetli (D cetveli) ve geçici hiz
metli (E cetveli) kadrolarında istihdam edilen personele aylık olarak erzak bedeli verilmektedir. 

Kanuna göre erzak bedellerinin günlük miktarı, fiyat konjonktürü ve geçim indeksleri esas ol
mak üzere, belediyeler tarafından tâyin olunan rayice göre, kurumlarınca ödenmektedir. 

Son fiyat 'konjonktürleri ve geçim İndeksleri esas olmak üzere, erzak îbedeli miktarı belediye ta
rafından yeniden tâyin olunmuş ve 385 kuruşa çıkarılmıştır. Personeli bu haktan istifade eden ku
rumlar, erzak bedellerini yeni miktar üzerimden ödemeye bağlamışlardır. 

Millet Meclisi Bütçesinin erzak bedeline ilişkin ki'smmda ayrılan ödenek miktarı, ibu artmayı fcar-
şılıyamadığı içlin, balh'so konu personele, emsallerine uygun bir ödeme yapılamamış ve aynı haktan 
istifade eden Devlet personeli arasında bir farklılaşma meydana gelmiştir. 
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Bu sebeple, gerekli ödeneği karşılıyabilmek üzere, fazlası 'bulunan Millet Meclisi Bütçesinin Emek

li keseneği maddesinden 268 bin lira düşülerek (A/3) sayılı cetvelin hizmetlilere verilecek tayın be
deline ait 35.613 ncü maddecine 208 bin lirasının ve aynı sayılı cetvelin 15.387 nci maddesine de 
60 bin lirasının aktarılması 'ieabe'tmektedir. 

Bu teklifin kanunlaşması halinde, yukarda işaret ettiğimfiz gibi erzalk hed ellerinin belediye tara
fından tâyin olunan son miktara göre ayarlanması aynı haktan faydalanan Devlet presoneli ara
sında farklılaşmanın önlenmesi ve bir adaletsizliğin ortadan kalkması sağlanacaktır. 

Teklifte istenilen ödenek, bütçe içi bir aktarma ile karşılanacağından malî ıbir külfeti ol.miya.cak, 
malî portesi dahi ancak '268 bin liradır. 

Millet Meclisi îdare ÂmMerînin teSküüfi 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapüması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin Millet, Meclisi kısmındaki 12.000 nci 
bölümün Emekli keseneği karşılıklarına ait 12.370 nci maddesinden '268 000 lira düşülerek bu mik
tarın 208 hin lirasının (A/3) işaretli cetvelin hizmetlilere verilecek tayın bedeline ait 35.613 ncü 
maddesine ve 60 bin lirası da (A/3) işaretli cetvelin 15.387 nci maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Başkanı yürütür. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 2/881-2/879 10 . 7 . 1965 
Karar No. : 58 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Cumhuriyet Senatosu îdare Âmirlerinin 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifi» ile «Millet Meclisi îdare Âmirlerinin 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi» birleştirilerek incelendi ve görüşül
dü : 

Gerekçeleri tekliflerde bertafsil belirtildiği üzere; fiyat konjonktürleri dikkate alınarak erzak 
bedelleri belediyeler tarafından yeniden tesibit edilmiş bulunmaktadır. Günün şartlarına muva
zi olarak ayarlanan bu bedellerde eskiye nazaran bir miktar artma olmuştur. Erzak ıbedeli ödi-
yen kurumlarda bu rayice uygun olarak tediye yapılmaktadır. 

Mezkûr farktan istifade etmesi tabiî bulunan Yasama meclislerinde çalışan ücretli ve yövmi-
yelilerin de bu haklarının teslimi için bir aktarmanın yapılması zaruretinin doğduğu anlaşılmak
tadır. 

Bu sebeple Yasama Meclislerin 1965 yılı Bütçe kanunlarının tasarrufu mümkün görülen mad
delerinden ihtiyaeolan ilgili maddelere yeteri kadar aktarmayı derpiş eden teklifler komisyonu-
muzcada uygun görülmüş, kanun metinleri tek bir metin haline getirilmiş ve yürütme maddesi 
usulüne uygun şekilde değiştirilerek kabul edilm iştir. 
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Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine 

hır. 
Başkan 
Aydın 

î. Sezgin 
Artvin 

S. 0 . Avcı 
İmzada bulunamadı 

Bursa 
A. Türkel 

Erzincan 
H. Atalbeyli 

İmzada bulunamadı 
Kayseri 

H. Dikeçligil 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
E. Dikmen 

ıSözcü 
Rize 

E. Y. AkçaJl 
Aydın 

0. Apaydın 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

/. E. Kılıçoğlu ( 

Maraş 
E. Kaplan 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

arz edilmek üzere 

Ankara 
/. Seçkin 

Bilecik 
Ş. Binay 

Denizli 
C. Akyar 

İçel 
fJ. T. Okyayuz 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Ankara 
M. TJlusoy 

Yüksek Başkanlığa sun 

Ankara 
M. Ete 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Gümüşane 
N. Küçüker 

İstanbul 
M. Güven 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

İmzada bulunamadı 
Çorum 

A. Çetin 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişi 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvel
de yazılı tertipleri arasında (283 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Bölüm Madde 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı cetvel 

Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Cumhuriyet Senatosu 

( A / l ) 

12.000 Personel giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 15 000 

Millet Meclisi 

12.000 Personel giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

15.000 Kurum giderleri 
1S.387 Yiyecek alım ve giderleri 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Cumhuriyet Senatosu 

(A/3) 

35.000 Sosyal transferler 
35.613 Hizmetlilere verilecek tayın bedeli 15 000 

Millet Meclisi 
35.000 Sosyal transferler 

35.613 Hizmetlilere verilecek tayın bedeli 208 000 

Toplam 223 000 

(A/ l ) ve (A/3) :/oplamı 283 000 283 0t;< 

»o^e» -<•••• 
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